
 

 

 އައި.ޔޫ.އެމް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދ  
 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ  5102/00މިއީ، ޤާނޫނ  ަނންބަރ   )ހ( 1 ތަޢާރ ފާއި ނަން 
( ވަނަ ނަންބަރ ގެ ަދށ ން ބާރ ލިބިގެްނ 4)ށ( ގެ )ަވނަ މާއްދާގެ  7ޤާނޫނ ( ގެ 

އ ފައްދާފައިވާ، އައި.ޔޫ.އެމް ހޯލްޑިންގްސް ފްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ހިންގާ 
ޤަވާޢިދެވެ. މިކ ންފ ިނ އަދި ކ ްނފ ނީގެ ވިޔަފާރީ ހިނގަމ ްނދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ޤާނޫނ ތަކާއި ޤަވާޢިދ  ތަކ ގައިވާ ގޮތ ގެ މަތީންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ންފ ންޏާއި  )ށ(  
ބެހޭ ޤާނޫނ ގައި ނ ވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްގައި، އެހެން ގޮތަކަށް 
، ބ ނެފައިނ ާވނަމަ، ކ ންފ ނީގެ ހިންގ މާއި ގ ޅިފައިވާ ހ ރިހާ ކަމެއްގައާއި

ންގެ ކ ްނފ ންޏާއި ދެމެދ  އޮންނަ ކ ންފ ނީގެ މެމްބަރ ންގެ މައްޗަާށއި، މެމްބަރ 
 ގ ޅ މ ގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ، މި ޤަވާޢިދ ގައި ބާޔާންވެގެންވާ އ ޫޞލ ތަކެވެ. 

ކ ންފ ންޏަކީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކ ންފ ންޏެކެވެ. ކ ންފ ނީގެ ހިއްޞާ ޢާންމ ކޮށް  )ނ(  
 ވިއްކައިގެން ނ ވާނެއެވެ.

 މާނަކ ރ ން 

 

ތިރީގައި ބަޔާކ ރެވިގެންވާ ލަފްޒ ތަކަށް ދެވިގެންވަނީ، އެ މި ޤަވާއިދ ގައި،  )ހ( 5
ލަފްޒ ތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ ާމނައެވެ. އެއީ މި ޤަވާޢިދ ގައި، އެ ލަފްޒ ތައް 

 ބޭނ ންކޮްށފައިވާގޮތ ން، އެެހން ޮގތަކަށް ދޭހަނ ވާ ނަމައެވެ.

"ޚާއްޞަ ޤަރާރ " ކަމަށްބ ނެަފއިއެވަނީ ކ ންފ ނީގެ ޑިރެކްޓަރ ންގެ  .0   
ބޯޑ ގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓ ދިނ މ ގެ ޙައްޤ ލިބިފައިވާ މެމްބަރ ންގެ 
ހަތަރ ބައިކ ޅަ ތިްނބައި މެމްބަރ ްނގެ އަޣްލަބިއްޔަތ ން ފާސްކ ރާ ޮކންމެ 

 ޤަރާރަކަށެވެ. 



 

 

ަނށް ދޫކޮށްަފއިވާ "ޚިއްޞާ" މާނަކޮށްދެނީ، ކ ންފ ނިން މެމްބަރ ން .5
ޙިއްޞާ ނ ވަތަ ކ ންފ ނީގެ ޙިއްޞާގެ ރައ ސ ލްމާލ ގައި އެކ ލެވިގެންވާ 

 ޙިއްޞާއެވެ.  

"ބޯޑ " ނ ވަތަ "ޑިރެކްޓަރ ން" މާނާކޮށްދެނީ، އެވަގ ތަކ  ކ ންފ ނީގެ  .3
ޑިރެކްޓަރ ންގެ ބޯޑ ގެ މެމްބަރ ންގެ ތިބި ޑިރެކްޓަރ ންނާއި، ބޯޑ ގެ 

 ކްޓަރ ންނެވެ. ޖަލްސާއަށް ޙާޞިރ ވެތިބި ޑިރެ

"ކ ންފ ނި" މާނަކޮށްދޭނީ އައި.ޔޫ.އެމް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  .4
 އެވެ. 

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނ " މާނަކޮށްެދނީ،  .2
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނ  )ާޤނޫނ  ަނންަބރ : 

ބަދަލ ތަކާއި، އެ  ( އާއި، އެ ޤާނޫނަށް އަންނަމ ންދ5102/00ާ
ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހެދެމ ންދާ ޤާވާޢިދ ތަކާއި، އެ ޤާވާޢިދ ތަަކށް 
އަންނަމ ންދާ ބަދަލ ތަކާއި، އެ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ޢަަމލ ކ ރެވެމ ންދާ 

 އ ޞޫލ ތަކެވެ. 

"ކ ންފ ންޏާއިބެހޭ ޤާޫނނ " މާނަކޮށްދެނީ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ  .6
( އާއި، އެ 66/01ކ ންފ ންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނ  )ޤާޫނނ  ނަންބަރ : 

ޤާނޫނަށް އަންނަމ ްނދާ ބަދަލ ތަާކއި، އެ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހެދެމ ންދާ 
ޤާވާޢިދ ތަކާއި، އެ ޤާވާޢިދ ތަަކށް އަންނަމ ންާދ ބަދަލ ތަކާއި، އެ 

 ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ޢަަމލ ކ ރެވެމ ްނދާ އ ޞޫލ ތަކެވެ. 

 "އަހަރ " މާނަ ކޮށްދެނީ، މީލާދީ އަހަރެވެ.  .7

 ނީ، ކ ންފ ީނގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އޮފީހެވެ. "އޮފީސް" މާނަކޮށްދެ .8



 

 

"މެމްބަރ " މާނަކޮށްދެނީ، ކ ންފ ނީގެ މެމްބަރަކަށް ވ މަށް ލިޔ މ ން  .6
އެއްބަސްވާ ފަރާތް އަދި ކ ންފ ނީގެ މެމްބަރ ންގެ ދަފ ތަރ ަގއި 

 މެމްބަރެއްގެ ގޮތ ން ނަން ހިމެިނގެންވާ ފަރާތެވެ. 

"މީހ ން" މާނަކޮށްދެީނ ކ ންފ ިނތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ވަކިަވކި  .01
ފަރ ދ ންނާއި، ފަރ ދ ންނަްށ ިނސްބަތްވާ، އެކަމަކ  ކ ންފ ންޏަްށ ނ ވާ 

 ޕާރޓްނަރޝިޕްފަދަ ޖަމާޢަތްތަކެެވ. 

"މާލީ އަހަރ " މާނަކޮށްދެނީ، އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާއަށް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  .00
އް ތައްޔާރ ކ ރ މ ގައި އެ ލިޔ ންތައް ކ ންފ ނީގެ މާލީ ލިޔ ންތަ

ނިސްބަތްވާ މ އްދަތެވެ. އެއީ، ފ ރިހަމަ މީލާދީ އަހަރެއްކަމ ގައި 
 ނ ވެވެސް ހިނގައިދާނެއެވެ. 

"މި ޤަވާޢިދ " މާނަކޮށްދެީނ، ިމ ހިންގާ ޤަވާޢިދާިއ، މި ޤަވާިޢދަށް  .05
އަންނަމ ންދާ ބަދަލ ތަކާިއ، މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލ  ކ ރ މަށްޓަކައި، 

 ޢާރަފ ކ ރެވޭ އެކި އެކި އ ޞޫލ ތަކެވެ. ތަ

"ޤާނޫނ " މާނަކޮށްެދނީ، ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ޤާނ ނ ތަކާއި،  .03
ޤަވާޢިދ ތަކާއި، ޢަމަލ ކ ރެވެމ ންދާ އ ޞޫލ ތަކެވެ. އެފަދަ 
ޤާނޫނ ތަކަށާިއ، އ ޞޫލ ތަކަްށ އަންނަމ ންދާ ބަދަލ ތައްވެްސ މި 

 މާނަކ ރ މ ގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.

 ރ " މާނަކޮށްދެނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ސަރ ކާރެވެ. "ސަރ ކާ .04

ޔ ނިވަރސިޓީ" މާނަކޮށްދެނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ " .02
 ޔ ނިވަރސިޓީއެވެ.

"ސާފ  ދ ވަސް" ދިނ ން މާނަކޮށްދެނީ، މި ޤަވާޢިދ ގެ ދަށ ން  .06
ނޯޓިސްއެއް ދޭއިރ ، މެމްބަރ ްނ ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލ ކ ރަންޖެޭހ ކަމަށް 
އޭގައި ބަޔާންކޮށް، އެކަމަށް މ އްދަތެއް ދީފައިވާނަމަ، އެ ނޯޓިސްދޭ 



 

 

ދ ވަހާއި، އެކަމަށް ކ ރަންޖެހޭ ަކމަށް އެ ނޯޓިސްގައި ބ ނާ ދ ަވސް 
 ނޭ ގޮތަށް މ އްދަތ  ިދނ މަެށވެ. ނ ހިމެ

 "ސިއްކަ" މާނަކޮށްދެނީ، ކ ންފ ީނގެ ޢާންމ  ސިއްކައެވެ.  .07

"ޑިވިޑެންޑް"  މާނަކޮށްދެނީ، ކ ންފ ނީގެ ފައިދާއިން މެްމބަރ ންަނށް  .08
 ބެހ މަށް ނިންމާ ިމންވަރެވެ. 

"ޕްރޮކްސީ" މާނަކޮށްދެނީ، ޤާނޫނ  ހ އްދަކ ރާ ގޮތ ގެ މަތިން މެމްބަރ ން  .06
 ކ ރ މަށް ޢައްޔަންކ ރެވޭ ވަކީލ ންނާއި ބަދަލ  ފަރާްތތަކެވެ. ތަމްސީލ 

"ޕްރޯމިއަމް" މާނަކޮށްދެނީ، ޙިއްޞާގެ މޫނ މަތީއަގަށްވ ރެ ަމތީ  .51
އަގެއްގައި ޙިއްޞާ ވިއްކާނަމަ، އެ އަގާއި، މޫނ މަތީ އަގާއި ދެމެދ ގައިވާ 

 ފަރަގެވެ. 

 "ޗެއާރމަން" މާނަކޮށްދެނީ، ބޯޑ ގެ ޗެއާރމަންއެވެ. .50

މި ޤަވާޢިދ ގައި މ ފ ރަދ  މާނަ ދޭހަވާ ބަސްތަކ ން ޖ މްލަ މާނަވެސް  )ށ(  
ދޭހަކ ރެވިދާނެއެވެ. އަދި ޖ މްލަ މާނަ ދޭހަވާ ބަސްތަކ ން މ ފ ަރދ  މާނަވެސް 

 ދޭހަކ ރެވިދާނެއެވެ.

މި ޤާވާޢިދ ގައި ވަކިގޮތަކަށް ާމނަކޮށްދީފައިނ ވާ ލަފްޒަކަށް ކ ްނފ ންޏާއިބެހޭ  )ނ(  
ރ މެއް ލިިބގެންވާނަމަ، އެ ލަފްޒެއް މާނަކ ރަންވާނީ ޤާނޫނ ގައި މާނަކ 

 ކ ންފ ންޏާއިބެހޭ ޤާޫނނ ގައިވާ ގޮތަށެވެ. 

މި ޤަވާޢިދ ގައި އެކި މާއްދާތައް ދީފައިވާ އަރިމަތީ ސ ރ ޚީތައް ދީފައިއެވަނީ،  )ރ(  
ހަމައެކަނި ބޭނ ންކ ރ މ ގެ ފަސޭަހއަކަށެވެ. އަރިމަތީ ސ ރ ޚީތަކަކީ މި ޤަވާޢިދ ގެ 

 ބައެއް ނޫނެވެ.



 

 

ނޑައެޅިފައިވަނީ ކ ންފ ނީގެ އަސާސީ   3 ކ ންފ ނީގެ ރައ ސ ލްމާލ   ކ ންފ ނީގެ ޙިއްޞާގެ ރައ ސ ލްމާލ  ކަ
 ޤަވާޢިދ ގައެވެ.

ކ ންފ ންޏާއި ބެހޭ ާޤނޫނ ގައާއި، މި ޤަވާޢިދ ގައި، އެެހން ގޮތަކަށް ބ ނެފައި ނ ާވ   4 ޙިއްޞާގެ ބެލެހެއްޓ ން 
ހިނދަކ ، ކ ންފ ނީގެ ހ އްދަކ ެރވިފައިވާ ރައ ސ ލްމާލ ގެ ތެރެއިން އެއްވެސް 
ފަރާތަކަށް އެކަށައަޅާފައިނ ވާ ހ ިރހާ ޙިއްޞާއެއް ހ ންނާނީ ބޯޑ ގެ ބެލެހެއްޓ މ ެގ 

 ދަށ ގައެވެ. 

ކޮންމެ ޙިއްޞާއެއްގައި، އެ ޙިއްޞާގެ މޫނ މަތީ އަާގ އެއްވަރ ގެ ރައ ސ ލްމާލެއް  )ހ( 2 ޙިއްޞާގެ ރައ ސ ލްމާލ   
 އެކ ލެވެނޭއެވެ. 

ކ ންފ ނި ިހނގަމ ންދާ ިހނދަކ ، ކ ންފ ނީގެ ޙިއްޞާގެ މިލްކ ވެރިައކަށް ވިޔަސް،  )ށ(  
ޙިއްޞާދާރަކަށް ކ ންފ ނީގެ މ ދަލަކ ން ނ ވަތަ މިލްކިއްޔާތަކ ން އެއްވެސް 

 މިންވަރެއްގެ ނ ވަތަ ބައެއްގެ މިްލކ ވެރިކަމަށް ދަޢ ވާއެއް ނ ކ ރެވޭނެއެވެ. 

ނޑައަޅާ  )ހ( 6 ޙިއްޞާ އެކަށައެޅ ން  މި ޤަވާޢިދ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެ މަތިންނާއި ބޯޑ ްނ ކަ
ނޑަައޅާ އަގަކަށް، ކ ންފ ޏީގެ ޙިއްޞާ އެކަށައަޅައި،  އ ޞޫލ ތަކެއްގެ މަތިން ކަ

 ދޫކޮށް ހެދިދާނެއެވެ. 

ޙިއްޞާއެއްގެ އަގ  އެކަށެއެޅ މ ގައި ފައިސާއަށް ނޫން މ ޤާބިލަކަށްވެްސ  )ށ(  
ނޑައެޅިދާނެއެވެ.   ޙިއްޞާއެއްގެ އަގ  ކަ

އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ކ ންފ ނީގެ ޙިއްޞާ ވިއްކާއަގ ، ޙިއްޞާގެ މޫނ މަތީ  )ނ(  
އަގަށްވ ރެން ކ ޑައެއް ނ ކ ރެވޭނެއެވެ. އަދި ކ ންފ ނީގެ ޙިއްޞާ ގަތ މަކަށް 

 ންފ ނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް، މާލީ އެހީއެއް ފޯރ ކޮށެއްނ ދެވޭެނއެވެ. ކ 

ކ ންފ ނީގެ ރައ ސ ލްމާލ  އެކި ާބވަތ ގެ ޙިއްޞާއަށް ބަހާލާ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި،  )ރ(  
ކޮންމެ ބާވަތަކަށްވެސް ދީފައިާވ ޚާއްޞަ ޙައްޤ ތައް އ ނިކ ރެވޭނީ، ނ ވަތަ 



 

 

ިޙއްޞާ ލިބިފައިވާ ޙިއްޞާދާރ ްނގެ ޚާއްޞަ ބަދަލ ކ ރެވޭނީ، ެއބާވަތެއްގެ 
 ޤަރާރަކ ން ފާސްވެގެންނެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަކަށް ޙިއްޞާގެ އަގ    7 ޙިއްޞާދޫކ ރ ން  ކ ންފ ނީގައިވާ އެއްވެސް ޙިއްޞާއެއް ކަ
ކ ންފ ންޏަށް ލިބ މ ން މެނ ީވ، އެ ޙިއްޞާއެއް ދޫކޮށްގެން ނ ވާނެެއވެ. ޙިއްޞާގެ 

ދޫކ ރ މަށްފަހ ، ެއ ޙިއްޞާ ބެލޭނީ އޭގެ އަގ  ފ ރިހަމައަށް ސެޓްފިކެޓް 
 އަދާކޮށްފައިވާ ޙިއްޞާއެއް ކަމަށެވެ.

ޙިއްޞާ މިލްކ ވެގެންވާ 
ފަރާތްތަކ ން ޒިންމާ 

 އ ފ ލ ން 

ޙިއްޞާއެއް މިލްކ ވެގެންވާ ފަރާތ ން އެއް ޙިއްޞާއާ ގ ޅޭގޮތ ން ކ ންފ ންޏަށް  )ހ( 8
ންމާއާއި އަދި ޙިއްޞާއާ ގ ޅޭގޮތ ން ދައްކަންޖެހޭ  ފައިސާ ދެއްކ މ ގެ ޒި

 އ ފ ލަންޖެހޭ އެހެނިެހން ޒިންމާަތއް އ ފ ލަންވާނެއެވެ. 

އެއް ޙިއްޞާ މިލްކ ވެގެންވަނީ، އެކަކަށްވ ރެ ގިނަ ބަޔަކަށްނަމަ، ނ ވަތަ  )ށ(  
މ އައްސަސާއެއް ނަމަ، އެ މީހ ްނގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކ  ވަކިަވކީންނާއި، އެ 
އެންމެން އެކ ގައި އަދި އެ މ އައްސަސާއަކ ން ޙިއްޞާއާ ގ ޅިގެން އ ފ ލަންޖެޭހ 

 . އެހެނިހެން ޒިންމާތައް އ ފ ަލންާވނެއެވެ

ޙިއްޞާ ޤަބޫލ ކ ރ މާއި 
 މެމްބަރަކަށްވ ން 

ކ ންފ ނީގެ ޙިއްޞާ ޤަބޫލ ކ ރ މ ން، އެފަރާތަކީ މި ޤާވާޢިދ ގެ ބޭނ މަށްޓަކަިއ   6
 މެމްބަރަކ  ކަމ ގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ކ ންފ ނީގެ އޮފީހ ގައި، ކ ންފ ނީގެ މެމްބަރ ންގެ ަދފ ތަރެއްލިޔެ،   01 މެމްބަރ ންގެ ދަފްތަރ  
 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.  އެ ދަފ ތަރ ގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މެމްބަރ ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ  ނަންބަރ   )ހ(  
 ނ ވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ 

 މެމްބަރ ގެ މިލްކ ގައިވާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދ  )ށ(  



 

 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ ޙިއްޞާގެ  )ނ(  

 މެމްބަރަކަށްވީ ތާރީޚް )ރ(  

 މެމްބަރަކ  ވަކިވެފައިވާނަމަ ވަކިވި ތާރީޚް  )ބ(  

މެމްބަރ ކަމަށް 
ދަފްތަރ ގައި ހިމަނާފައިވާ 

ފަރާތަކީ ޙިއްޞާގެ 
 މިލްކ ވެރިޔާ 

 

މި ޤަވާޢިދ ގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބ ނެފައިނ ވާނަަމ،  ކ ންފ ނީެގ މެމްބަރ ންެގ   00
ދަފ ތަރ ގައި ޙިއްޞާއެއް މިލްކ ވެގެންވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ، އެ 
ޙިއްޞާގެ ފ ރިހަމަ މިލްކ ވެރިޔާ ކަމ ގައި ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި ޝަރ ޢި އަމ ރެއްގެ 
ދަށ ން ނ ވަތަ ޤާނޫނަކ ން ވަކިގޮަތކަށް ބ ނ މ ން މެނ ވީ، އެ ޙިއްޞާއާ ގ ޅޭގޮތ ން 

ނ ވަތަ ދަޢ ވާއެއް ޮއތްކަމަްށ ނ ބެލ މ ެގ  އެހެން ފަރާތެއްގެ ޙައްޤެއް
 އިޚްތިޔާރ ވެސް ކ ންފ ންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނޑައަޅާ   05 ޙިއްޞާގެ ސެޓްފިކެޓް  ޙިއްޞާގެ ކޮންމެ ސެޓްފިކެެޓއްވެސް ދޫކ ރަންވާނީ ބޯޑ ްނ ކަ
 އ ޞޫލ ތަކަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެ މަތިންނެވެ.

ޙިއްޞާގެ ސެޓްފިކެޓް 
 ދިނ ން 

ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް އެ މެމްބަރަކަށް މިލްކ ވެގެންވާ ޙިއްޞާާއއި ގ ޅޭގޮތ ން  )ހ( 03
ދެވޭ ފ ރަތަމަ ސެޓްފިކެޓް، އެއްވެސް އަގެއް ނެގ މަކާއި ނ ލައި، ކ ންފ ނިްނ 

 ދޭންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތ ެގ މަތިން، މެމްބަރަކަށް ދޫކ ރާ ސެޓްފިކެޓްގެ  )ށ(  
ނޑައަޅާ އިތ ރަށް އެފަރާ ތަށް ސެޓްފިކެޓެްއ ބޭނ ންވާނަަމ، ބޯޑ ން އެަފހަރަށް ކަ

 ފީއެއް ނެގ މާއި އެކ  އިތ ރ  ސެޓްފިކެޓެއް ދޫކ ރެވިދާނެއެވެ. 

ޙިއްޞާގެ ސެޓްފިކެޓްގައި 
 ހ ންނަންވާނެ ތަފްޞީލް 

ނޑައަޅާ ނ ވަތަ ހ އްދަ ކ ރާ   04 ޙިއްޞާގެ ސެޓްފިކެޓް އޮންނަންވާނީ، ބޯޑ ން ކަ
 ގޮތަކަށެވެ.



 

 

ޙިއްޞާގެ ސެޓްފިކެޓް 
ޙިއްޞާގެ މިލްކ ވެރިކަން 

 ހެކިކޮށްދިނ ން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން ދޫކޮށްފައިވާ  03މި ޤަވާޢިދ ގެ   02
ސެޓްފިކެޓެއްގައި، މެމްބަރަކަްށ މިލްކ ވެގެންވާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދ  ބަޔާން 

ކ  އެ ހެކިކޮށްދިނ ން ކޮށްދީިފނަމަ، އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތ ނ ާވާހ ހިނދަ
ސެޓްފިކެޓަކީ، ކ ންފ ނީގެ ޙިއްޞާގެ ތެރެއިން އެ މެމްބަރަކަށް މިލްކ ވެގެންާވ 
 ޙިއްޞާގެ މިލްކ ވެރިކަން ދައްކައިދޭ ހެއްކެއް ކަމ ގައި ކަމ ގައި ބެލެވޭނެއެވެ. 

ކ ންފ ނީގެ ޙިއްޞާ އެއް ފަރާތ ން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލ ކ ރެވޭނީ ކ ންފ ންޏާއި   06 ޙިއްޞާ ބަދަލ ކ ރ ން 
ބެހޭ ޤާޫނނާއި، މި ޤަވާޢިދާއި އެްއގޮތްވާ ގޮތ ގެ ަމތިން ކ ްނފ ނީގެ ޑިރެކްޓަރ ންގެ 

 ބޯޑ ން ހ އްދަ ލިބިގެްނނެވެ.  

ބަދަލ ކ ރެވޭ ޙިއްޞާގެ 
 ދަފ ތަރ  

ކ ންފ ނީގައި ލިޔެ ަބލަހަްއޓަން ވާނެއެވެ. ބަދަލ ކ ރެވޭ ޙިއްޞާގެ ދަފްތަެރއް،   07
އަދި ބަދަލ ކ ރެވޭ ނ ވަތަ ވާރ ތަވާ ޙިއްޞާއާއި ބެހޭ ހ ރިހާ މަޢ ލޫމާތެއް ސާފ ކޮށް 

 ވަކިވަކިން އެނގޭނެހެން އެ ދަފްަތރ ގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ބަގްރޫޓްވާ ނ ވަތަ 
އ ވާލެވޭ މެމްބަރ ންގެ 
 ޙިއްޞާ މިލްކ ވެރިކަން 

ކ ންފ ނީގެ މެމްބަރަކ  ބަގ ރޫޓްެވއްޖެނަމަ ނ ވަތަ އ ވާލެވިއްޖެނަަމ އެފަރާތައް  )ހ( 08
މިލްކ ވެގެންވާ ޙިއްޞާ ލިބިެގްނވާނެ ކަމަށް، ކ ންފ ނިްނ ދެޭކނެ ހަމައެކަނި 
ފަރާތަކީ ނ ވަތަ ފަރާތްތަކަކީ ާވރ ތައާއި ގ ޅޭ ޝަރ ޢީ އ ޞޫލ ަތކާއި ކަމާގ ޅޭ 

 ނޑައަޅާ ފަރާތެއް ނ ވަތަ ފަރާތްތަކެކެވެ.ޤާނޫނ  ދަށ ްނ، ކަމާބެހޭ ކޯޓަކ ްނ ކަ

ބަގ ރޫޓްވީ ނ ވަތަ އ ވާލެވ ނީ ޖޮއިންޓް ޙިއްޞާދާރެއްނަމަ، އެ ޙިއްޞާދާރ ގެ   )ށ(  
ޙިއްޞާ ލިބެންވާނޭ ކަމަްށ ކ ްނފ ނިން ަޤބޫލ ކ ރާނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރ ޢީ 

 ކޯޓ ން ނިންމާ ފަރާތްތަަކށެވެ. 

ޙިއްޞާ ވާރ ތަވާ ފަރާތް 
 ކަށަވަރ ކ ރ ން 

މެމްބަރެއްގެ ޙިއްޞާ އެހެން ފަރާތަކަށް ވާރ ތައިގެ އ ޞޫލ ން ބަދަލ ވ ނަމަ،   06
ނޑައަޅާ އ ޞޫލެްއގެ މަތިން އެކަށް ކަށަވަރ  ކ ރެވިދާނެއެވެ. އަދި  ކ ންފ ނިން ކަ
އެފަދައިން ބަދަލ ވާ ފަރާތް މ ިޅން ކަށަވަރ ނ ވާހާ ހިނދަކ ، ޙިއްޞާ ބަދަލ ާވ 

 އްޗަށް ޙިއްޞާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްނ ދީ ފަސްކ ރެވިދާނެއެވެ. ފަރާތ ގެ ނަންމަ



 

 

ބަދަލ ކ ރެވޭ ޙިއްޞާގެ 
ޒިންމާ ކ ންފ ނިން 
 އ ފ ލަން ނ ޖެހ ން 

ޙިއްޞާ މިލްކ ވެގެންވާ ފަރާތްކަމަށް މެމްބަރ ން ދަފ ތަރ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ( 51
ފަރާތ ގެ އެދ މަކަށް، ކ ންފ ިނން ޙިއްޞާ ބަދަލ ކ ރ މ ން، ނ ކ މެާދނެ އެއްވެސް 
ނަތީޖާއަކާއި ގ ޅޭގޮތ ން އެއްވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނ ވަތަ އެއްެވސް ޒިންމާއެއް 

 ނެެއވެ. ކ ންފ ނިން އ ފ ލާކަށް ނ ޖެހޭ

ބަދަލ ކ ރެވިފައިވާ ޙިއްޞާއަކާއި ގ ޅިގެން، ޙިއްޞާ ބަދަލ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅޭ  )ނ(  
އެއްވެސް ލިޔ މެއްގެ ޞައްޙަކަމާއި، އެލިޔ މަށް ާޤނޫނީ ބާރ  ލިބިެގްނވޭތޯ ބެލ މަީކ 
ކ ންފ ނީގެ ޒިންމާއެއް ނޫނެވެ. މިގޮތ ން ހ ށަހެޅޭ ލިޔ މަކީ، ކ ންފ ނީގެ 

 ލިޔ ން ތައްޔާރ ކ ރާ ބަޔެއްގެ އަމިއްލަ މ ޢާމަލާތެކެވެ.  ނަޒަރިއްޔާތ ގައި އެ

ރައ ސ ލްމާލ  
 އިތ ރ ކ ރ ން 

ކ ންފ ނީގެ ހ އްދަކޮށްފައިވާ ރައ ސ ލްމާލ ، ޢާންމ  ޖަލްސާއަކ ން ފާސްކ ރާ   50
ޤަރާރަކ ން ކ ންފ ންޏަށް އިތ ރ ކ ރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތ ން ކ ންފ ނީގެ ރައ ސ ލްމާލ  
އިތ ރ ކ ރާއިރ ، އިތ ރ ކ ރާނެ ޢަދަދާއި، އެޢަދަދ  ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތ ން 

ޅިފައިވާ ޙައްޤ ތަކަކީ ކޮބައިކަން އެ ބެހިގެންދާނެ ިމންވަރާއި އެ ޙިއްޞާއާ ގ 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.   ޤަރާރ ގައި ކަ

އަލަށް އ ފައްދާ 
ޙިއްޞާގެ މައްޗަށް 
ކ ރީގެ ޙިއްޞާގެ 
 އ ސޫލ ން ހިންގ ން 

މި ޤަވާޢިދ ގައި، ޙިއްާޞ ދެއްކ މަށް އެންގ މާއި، ރަހ ނ ކ ރ މާއި،    55
ދަ ކަންކަާމގ ޅޭ ހ ރިހާ ބަދަލ ކ ރ މާއި، ވާރ ތަވ މާއި، ހިފެހެއްޓ މާއި، މިފަ

 އ ޞޫލ ތަކެއް،  އަލ ން އ ފައްަދއި ޙިއްޞާގެ މައްޗަށްވެސް ހިނގާނެއެވެ. 

ރައ ސ ލްމާލ  
އެކ ލެވިގެންވާގޮތް 

ބަދަލ ކ ރ މަށް 
ކ ންފ ންޏަށް ލިބިދޭ 

 ބާރ ތައް 

ކ ންފ ނީގެ ރައ ސ ލްމާލ ގައި ހިމެނިގެންވާ ޙިއްޞާ އެކ ލެވިގެންވާގޮތް ކ ންފ ނީގެ   53
ޢާންމ  ޖަލްސާއަކ ން ފާސްކ ރާ ޤާރާރަކ ން އަންނަނިވި ގޮތްތަކ ްނކ ރެ ގޮތަކަށް 

 ބަދަލ ކ ރ މ ގެ ބާރ  ކ ންފ ންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކ ންފ ނީގައި ހ ރި ހ ރިހާ ޙިއްޞާއެއް އަލ ން އެއްކ ރ މަށްފަހ ، އެއިރަކ   )ހ( 
މިންވަރަކަށް އަލ ން ޙިއްޞާ ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ ވަރަށްވ ރެ މަތީން ނިސްބަތަކާއި 

 ބެހ ން ނ ވަތަ 



 

 

ކ ންފ ނީގެ ހ ރިހާ ޙިއްޞާ އެއް ނ ވަތަ އެއިން ބައެއް އަލ ން އެއްކ ރ މަށްފަހ ،  )ށ(  
އެއިރަކ  ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރާއި ނިސްބަތަކަށް ބަަދލ ކޮށް، ައލ ން ޙިއްޞާ 

 ބެހ ން ނ ވަތަ 

ގަންނަން އެްއބަސްވެފައި ނެތް ހ ރިާހ ކ ންފ ނީގައި ނ ގަނެ ހ ރި ނ ވަތަ  )ނ(  
 ޙިއްޞާއެއް ނ ވަތަ އެއިން ބައެއް ބާޠިލްކ ރ ން.

ކ ންފ ނީގެ ޢާންމ  ޖަލްސާއަކ ން ފާސްކ ރާ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކ ން، އަދި   54 ރައ ސ ލްމާލ  މަދ ކ ރ ން 
ކ ންފ ންޏާއި ބެހޭ ާޤނޫނޫގެ ދަށ ން ހޯދަންެޖހޭ ހ އްދައެްއ ހޯދ މަށްފަހ ،  

ބަޔާވެގެންވާ ގޮތ ްނ މަތިން ކ ންފ ނީގެ ޙިއްޞާގެ ރައ ސ ލްމާލ   ޤާނޫނ ގައި
 މަދ ކ ރެވިދާނެއެވެ.

ފަހ ން ދައްކާގޮތަށް 
 ފައިސާ ހޯދ ން 

ކ ންފ ންޏާއި ބެހޭ ާޤނޫނ ގައިވާ ޮގތ ގެ މަތިން ނ ވަތަ އެެހންވެސް ާޤނޫނެއްގައިވާ   52
ްނޏަށް ފެންަނ ގޮތ ގެމަތިން، އަިދ މި ޤަވާއިދ ގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިްނ، ކ ންފ 

މިންވަރަކަށް، ފަހ ން ދައްކާގޮތަށް ފައިސާ ހޯދ މ ގެ ބާރ  ކ ންފ ންޏަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ފައިސާ ނެގ މާއި ރަހ ނ  
 ދިނ ން 

ކ ންފ ންޏަށް ފެންނަ ިމންވަރަކަްށ ކ ންފ ންޏަށް ފައިސާ ނަގާ، ެއނަގާ ފައިސާއާ   56
ނޑައަޅާ އ ޞޫލެއްގެ މަތިްނ،  ކ ންފ ނީގެ މ ދާ ރަހ ނ   ގ ޅޭގޮތ ން ކ ންފ ިނން ކަ
ކ ރ މ ގެ ބާރ  ކ ންފ ންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެފަދައިން ރަހ ނ  ދިނ މ ގައި، 

ލޭމ ދަލާއި ކ ންފ ންޏަށް ފައިސާ ނ ލިބިވާ ކ ންފ ނީގެ އ ފ ލޭމ ދަލާއި، ނ އ ފ 
ޙިއްޞާގެ ރައ ސ ލްމާލާއި ކ ންފ ންޏަށް މ ސްތަޤްބަލ ގައި ލިބިގެްނވާ އ ފ ލޭ އަދި 

 ނ އ ފ ލޭ މ ދާވެސް ރަހ ނ ގެ ގޮތ ގައި ދެވިދާނެއެވެ. 

ރަހ ނ ގެ ގޮތ ގައި 
 ދޭތަކެތި 

ކ ންފ ނީގެ ބޯޑ ން   ރަހ ނ ގެ ގޮތ ގައި ކ ންފ ނިން އެއްވެސް އެއްވެއް ދޭންވާނީ،  57
ނޑައަޅާ އ ޞޫލ ތަކެއްެގ  ކޮންޓްރޯލްކ ރ ން މަސްލަހަތަށް ބ ރަވެ، ބޯޑ ން ކަ

 މަތިންނެވެ. 



 

 

ކ ންފ ނީގެ މެމްބަރ ންގެ މެދ ގަިއ މަދ ވެގެން އަހަރ  އެއްފަހަރ ، އަހަރީ ޢާންމ   )ހ( 58 އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާ 
ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް މެމްބަރ ންނަށް ދޭއިރ ، 

 އެއީ، އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާގެ ނޯޓިސްކަން އެނގެން އޮންނަން ާވނެއެވެ. 

)ފަނަރަ( މަސް ދ ވަހަށްވ ރެން  ދިގ   02ދ ގައި ދެ އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާ ދެމެ )ށ(  
 މ އްދަތެއް ފާއިތ ވެގެން ނ ވާނެެއވެ. 

އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާގެ 
 އެޖެންޑާ 

އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް އެޖެންޑާކޮށް، އެކަންކަމާމެދ    56
 ގޮތެއް ނިންމަން ވާނެއެވެ.

 ޢާންމ  ޖަްލސާގެ ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން އެންމެ ފަހ ން ބޭއްވި  )ހ(  

ފާއިތ ވިއަހަރ  އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ކ ންފ ނީގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި ފައިދާއާއި  )ށ(  
 ގެއްލ މ ގެ ހިސާބ  ފާސްކ ރ ން.

ކ ންފ ނި ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ  ހިނާގދިޔަ ގޮތ ގެ މައްޗަށް ބޯޑ ން ތަްއޔާރ ކޮށްފައިވާ  )ނ(  
 އަހަރ  ރިޕޯޓް ފާސްކ ރ ން.

ނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެކަްނ އިޢ ލާންކޮށް  )ރ(   ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ބެހ މަށް ބޯޑ ން ކަ
ނޑައެޅ ން.   ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ކަ

ނޑައަޅައި، އެމީހ ންގެ އ ޖޫރަ  )ބ(   ކ ރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ކ ންފ ނީެގ އޮޑިޓަރ ން ކަ
ނޑައެޅ ން.   ކަ

 ބޯޑ  އޮފް ޑިރެކްޓާރސްގެ މެމްބަރ ން ޢައްޔަންކ ރ މާއި ވަކިކ ރ ން.  )ޅ(  

ކ ންފ ންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނ ވަތަ މި ޤަވާޢިދ ގެ ދަށ ން  )ކ(  
ޢާންމ   ޖަލްސާއަކ ން ނ ަވތަ ކ ންފ ނީގެ މެމްބަރ ން ޝާމިލްކޮށްގެން 

 ނިންމަންޖެހިފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއް.



 

 

ޢާންމ  އަހަރީ 
ޖަލްސާގައި ކަންކަން 

 ފާސްކ ރ ން 

ކ ންފ ންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި އެނޫންވެސް ޤާނޫނެއްގައި ނ ވަތަ ޤަވާޢިދ ގައި އެހެން   31
ގޮތަކަށް ނ ބ ނާހާ ިހނދަކ  އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާއިން ކަންކަން ފާސްވާނީ ވޯޓ ގެ 

 އަޣްލަބިއްޔަތ ންނެވެ. 

ޚާއްޞަގޮތ ން ކ ރާ 
 ޢާންމ  ޖަލްސާ 

އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާ ފިޔަވައި، ކ ންފ ނީގެ މެމްބަރ ންގެ މެދ ގައި ބާއްވާ ކޮންެމ   30
 ޢާންމ  ޖަލްސާއަކީ، ޚާއްޞަ ގޮތ ން ކ ރާ ޢާންމ  ޖަލްސާއެކެވެ. 

ޚާއްޞަގޮތ ން ކ ރާ 
 ޢާންމ  ޖަލްސާ ބޭއްވ ން 

ބޯޑަށް ފެނިއްޖެ ިހނދެއްގައި ޚާއްޞަ ގޮތ ން ކ ރާ ޢާންމ  ޖަލްސާއެއް   35
 ބޭއްވިދާނެއެވެ. 

ޚާއްސަގޮތ ން ކ ރާ 
ޢާންމ  ޖަލްސާއަށް 
 ހ ށަހެޅިދާނެ ކަންކަން 

ކ ންފ ންޏާއި ބެހޭ ާޤނޫނ  އެހެްނގޮތަކަށް ނ ބ ނާހާ ހިނދަކ ، ޚާއްޞަގޮތ ން ކ ާރ   33
 ޢާންމ  ޖަލްސާއަށް ހ ށަހެޅޭނީ ައންނަނިވި ކަންކަމެވެ. 

 ކ ންފ ނީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދާއި ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ބަަދލ  ގެނައ ން  )ހ( 

 ކ ންފ ނި އ ވާލ ން  )ށ(  

 ބޯޑ ގެ މެމްބަރަކ  ޢައްޔަންކ ރ މާއި މަޤާމ ން ވަކިކ ރ ން  )ނ(  

 ކ ންފ ނި އެހެން ކ ންފ ންޏަކާއި އެއްކޮށްލ ން  )ރ(  

 ކ ންފ ނީގެ ރައ ސ ލްމާލ  އިތ ރ ކ ރ ން. )ބ(  

 ކ ންފ ނީގެ ރައ ސ ލްމާލ  މަދ ކ ރ ން )ޅ(  

މި ޤަވާޢިދ ގެ ދަށ ން ކ ންފ ންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި އެހެންވެސް ޤާނޫނެއް ނ ވަތަ  )ކ(  
ޢާންމ  ޖަލްސާއަކ ން ނ ވަތަ ކ ްނފ ނީގެ މެމްބަރ ން ޝާމިލްކޮށްެގން ނިންމަންޖެހޭ 

 ކޮންމެ ކަމެއް

ޚާއްޞަ ގޮތ ން ކ ރާ 
ޢާންމ  ޖަލްސާގައިވާ 
 ކަންކަން ފާސްކ ރ ން 

ކ ންފ ންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި ނ ވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނެއްގައި ނ ވަތަ މި  )ހ( 34
އި އެހެން ގޮތަކަށް ނ ބ ނާހާ ހިނދަކ  ޚާއްޞަގޮތ ން ކ ރާ ޢާންމ  ޤަވާޢިދ ގަ

 ޖަލްސާއިން ކަންކަން ފާސްވާނީ ވޯޓ ގެ އަޣްލަބިއްޔަތ ންނެވެ. 



 

 

ޚާއްޞަ ޤަރާރެއް ފާސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ، ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓް ދިނ މ ގެ ޙައްޤ   )ށ(  
ލިބިގެންވާ މެްމބަރ ންގެ ހަތަރ  ބައި ކ ޅަ ތިންބައި މެްމބަރ ންގެ އަޣްލަބިއްޔަތ  

 ލިބ މ ންނެވެ. 

 04ޢާންމ  ޖަލްސާއަށް 
 ދ ވަހ ގެ ނޯޓިސް ދިނ ން 

ކ ންފ ނީގެ އެއްވެސް ޢާންމ  ަޖލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ކ ންފ ނީގެ މެމްބަރ ންނަްށ  )ހ( 32
 )ސާދަ( ދ ވަހ ގެ މ އްދަތ  ދިނ މަށްފަހ ގައެވެ.  04ސާފ  

ޢާންމ  ޖަލްސާއެއް ބޭއްވ މަށް މެމްބަރ ންނަށް ދެވޭ ނޯޓިސްގަިއ އަންނަނިވި  )ށ(  
 ކަންތައްތައް އެގެން އޮންނަންާވެނއެވެ.

 ދ ވަސް ޖަލްސާ ބޭއްވޭ .0
 ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ތަން  .5
 ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ވަގ ތ   .3
 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ .4
މެމްބަރ ގެ ބަދަލ ގައި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރ ވ މަށް ޕްރޮކްސީއެއް ޢައްޔަން  .2

 ކ ރެވިދާނެކަން.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބ ނެފަިއވާ ފަދައިން ނޯޓިސް ދެޭނނީ ައހަރީ ޢާންމ    )ނ(  
ކަމަށްވާނަމަ، އެ ނޯޓިސްއާއި އެކ  އަހަރ  ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވ މަށް 

 ހިސާބ ތަކާއި،  އޮޑިޓަރ ންގެ ރިޕޯޓް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

ޢާންމ  ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ 
 ޢަދަދ  

ކ ންފ ނީގެ ޢާންމ  ޖަލްސާއެއް ބޭއްވ މަށް ޤާޫނނީ ޢަދަދ  ހަަމވެއްޖެ ކަމަށް   36
އިންސައްތަ  20ސ ލް މަދ ވެގެން ބެލެވޭނީ ކ ންފ ނީގެ އަގ ކޮށްަފއިވާ ރައ 
 ތަމްޡީލ ކ ރާ މެމްބަރ ން ޙާޟިރ ވ މ ންނެވެ. 

ކ ންފ ނީގެ ކޮންމެ ޢާންމ  ޖަލްާސއެއްގެ ރިޔާސަތ  ބަލަހައްޓާނީ، ޗެއާރމަންއެވެ.   37 ރިޔާސަތ  ބެލެހެއްޓ ން 
އޭނާއަށް ޙާޟިރ ނ ވެވިއްޖެނަމަ، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެވެ. އޭނާއަށްވެސް 
ޙާޟިރ ނ ވެވިއްޖެނަމަ، ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރ ވެތިބި ޑިރެކްޓަރ ންގެ ތެރެއިން، 

ނޑައަޅާ މީހެކެވެ.   އެމީހ ން ކަ



 

 

ގޮޑި ހ ހަށް  ޗެއާރމަންގެ 
ހ އްޓައި ޖަލްސާ ކ ރިއަށް 

 ނ ގެންދިއ ން 

ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތ ގައި ޗެއާރމަން ނެތި ނ ވަތަ އޭނާގެ ބަދަލ ގައި ރިޔާސަތ    38
ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއްނެިތ، ޖަލްސާގައި އެއްވެސް ކަމެއް ކ ރިއަށް 

 ނ ގެންދެވޭނެއެވެ.

ކ ންފ ނީގެ ހ ރިހާ ޢާންމ  ޖަލްސާއެއްގެ ޔައ މިއްޔާ ލިޔެ، ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.   36 ޔައ މިއްޔާ 
އަދި އެ ޔައ މިއްޔާގައި، ޖަލްސާގައި ހިނގާ ދިޔަ ކަންކަން، އެކަށީގެންވާ 
ތަފްޞީލާއި އެކ  ބަޔާނކ ރަންވާނެއެވެ. އެ ޔައ މިއޔާ ޞައްޙަވާނީ ޙިއްޞާދާރ ން 

ފަރާތާއި، ކ ންފ ނީެގ ސެކްރެޓަރީ  ފާސްކޮށް ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތ  ބެލެހެއްޓި
 ސޮއިކ ރ މ ންނެވެ. 

ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް 
ކޮމްޕެނީޒްއަށް 

ލިޔ ންތަކާއި ހިސާބ ތައް 
 ހ ށަހެޅ ން 

ކ ންފ ންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނ ގަިއ ބ ނެފައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން، ކ ންފ ނީގެ   41
އަހަރީ ޢާންމ  ހިސާބ ތަކާއި، އަހަރ  ރިޕޯޓާއި، އޮޑިޓަރ ންގެ ރިޕޯޓް، ކ ންފ ނީގެ 

)ފަނަރަ( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި، ރަޖިސްޓްރަ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް  02ޖަލްސާ ބާއްވާތާ 
 އަށް ހ ށަހަޅަންވާނެވެ.

ކ ންފ ނީގެ އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާއެއްގައި ނ ވަތަ ޙާއްޞަގޮތ ން ކ ރާ ޢާންމ   )ހ( 40 ވޯޓ ދިނ ން 
ޖަލްސާއެއްގައި ފާސްކ ރާ ކޮންމެ ޤަރާރެއްވެސް ފާސްކ ރާނީ މެމްބަރ ންގެ ވޯޓަްށ 

 އަހައިގެންނެވެ. 

ކ ންފ ނީގެ އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާއަށް ނ ވަތަ ޚާއްޞަގޮތ ން ކ ރާ ޢާންމ   )ށ(  
ގޭ ވޯޓ ގެ ނަތީޖާގެ ޞައްޙަކަމާއި މެދ  ގޮތެއް ނިންމ މ ގެ ބާރ  ޖަލްސާއެއްގައި ނެ

 ލިބިގެންވަީނ، އެ ޖަލްސާ ރިޔާސަތ  ބެލެހެއްޓި ފަރާަތށެވެ. 

ކ ންފ ނީގެ އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާއަށް ނ ވަތަ ޙާއްޞަގޮތ ން ކ ރާ ޢާންމ    45 ވޯޓ  އެއްވަރ ވ ން 
ޖަލްސާއެއްގައި އެއްވެސް ކަމަކާއި ގ ޅިގެން ޢާންމ  ޖަލްސާގައި ނަގާ ވޯޓ  
އެއްވަރ ވެއްޖެނަމަ، މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތ ން ޗެއާރަމަން ދޭ ވޯޓ ގެ އިތ ރަށް، 

 ރމަނަށް ދެވިދާނެއެވެ. ގޮތެއް ނިންމ މަށް ކާސްޓިންގ ޯވޓެއް ޗެއާ

ޑިރެކްޓަރ ންގެ ޢަދަދާއި 
 ބޯޑ  އެކ ލެވިގެންވާ ގޮތް 

ކ ންފ ނީގެ ޢާންމ  ޖަލްސާއަކ ްނ އެހެން ގޮތަކަށް ފާސްނ ކ ރާހާ ހިނދަކ ،  )ހ( 43
ކ ންފ ނީގެ ޑިރެކްޓަރ ގެ ބޯޑ ގައި ހިމެނޭ ޑިރެކްޓަރ ގެ ޢަދަދަކީ،  ކ ންފ ނީގެ 



 

 

)ފަހެއް( ކެވެ. ކ ންފ ނީގެ ބޯޑަށް  2ލަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި އެކ ، ޖ މް
 މެމްބަރ ން ޢައްޔަނ ކޮށް ވަކިކ ރާނީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހ ންނެެވ.

 ކ ންފ ނީގެ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ބޯޑ  އެކ ލެވިގެންވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތ ެގ މަތީންނެވެ. )ށ(  
ކ ންފ ނީގެ ޗެއަރމަންގެ ގޮތ ގައި ހ ންނާނީ ޔ ނިވަރސިީޓގެ  .0

 އެވެ.ޗާންސެލަރ 
ކ ންފ ނީގެ މެނޭޖިްނގ ޑިރެކްޓަރަކީ ކ ންފ ނީގެ ދާއިމީ ވަޒީފާ އަާދކ ރާ  .5

 މީހެކެވެ.
 )ދޭއް( މެމްބަރ ން. 5ޔ ނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހ ގެ ތެރެއިން ޢައްޔަންކ ރާ  .3
 )އެކެއް( މެމްބަރ . 0ޔ ނިވަރސިޓީން ބޭރ ން ޢައްޔަންކ ރާ  .4

މަޖިލީހ ގެ ތެރެއިންނާިއ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި، ޔ ނިވަރސިޓީގެ  )ނ(  
، ޔ ނިވަރސިޓީން ބޭރ ން ޢައްޔަްނކ ރާ މެމްބަރ ންނަކީ ވިޔަފާރި، އިޤްތިޞާދ 

މާކެޓިންގ، އެކައ ްނޓިންގ އަިދ ފައިނޭންސް ދާއިރާގެ ތަޢ ލީާމއި ތަޖ ރިބާ 
 ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަަކށް ވާންޖެހޭެނއެވެ.

ގައި ހިމެނޭ ޑިރެކްަޓރ ންގެ ޢަދަދ ، ކ ންފ ނިން ބޭނ ންވެއްޖެ ިހނދެްއގައި ކ ންފ ނީ )ރ(  
ކ ންފ ނީގެ ޢާންމ  ަޖލްސާއަކ ން ފާސްކ ރާ ޤަރާރަކ ން، އިތ ރ ކޮށް މަދ ކޮްށ 

 ހެދިދާނެއެވެ. 

ބޯޑަށް ހަމަޖެއްސޭ ޑިރެކްޓަރ ންަނކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކ ންފ ންޏާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެ  )ހ( 44 ޑިރެކްޓަރ ންގެ ޝަރ ޠ  
ަޤވާއިދ ތަކާއި އެހެނިހެން ޤާނޫނ ތަކާއި ސަރ ކާރ ގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ންހެދޭ 

ފަރާތްތަކ ންނާއި ކ ންފ ިނތަކ ގެ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ބޯޑ ގައި ހ މެނޭ ޑިރެކްޓަރ ންގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރ ޠ  ހަމަވާ މީހ ންަންށ  ކިބައިގައި ހ ންަނންޖެހޭކަމަށް ކަ

 ވާންވާނެއެވެ.

ކ ންފ ނީގެ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަން ކ ރެވޭ ނ ވަތަ އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ ކޮންމެ  )ށ(  
ޑިރެކްޓަރަކ ވެސް އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބ ނެފައިވާ 
ޝަރ ޠ ތައް ހަމަވާކަމަށާއި، ކ ންފ ންޏާބެހޭ ޤާނޫނ  އެ ާޤނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާފައިާވ 

ޤާނޫނ ަތކާއި ޤަވާޢިދ ތަކ ގެ ދަށ ން ކ ންފ ނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދ ތަކާއި އެހެނިހެން 



 

 

ޤަވާއިދާއި ހިންގާ ޤަވާޢިދ ގެ ދަށ ން ކ ންފ ނީގެ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ބޯޑ ގެ މެންބަރ ން 
އަދާކ ރަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތ ަތއް އަދާކޮށް، ޒިންމާވާންެޖހޭ ަކންތައްތަކ ގައި 

އި ބޯޑ ން ނިންމާ ޒިންމާވ މަށާއި ކ ންފ ނީގެ ާޢންމ  ޖަލްސާތަކ ންނާ
ނިންމ ންތައްކަށް ޢަމަލ ޮކށް، ކ ންފ ނީގެ ސިއްރ ތައް ހިފަހައްޓައި، ކ ންފ ނީެގ 
މަޞްލަޙަތަށް ރައްކާތެރިވެ، ކ ންފ ނީގެ މަޞްލަޙަތ  ކ ރިއެރ ވ މަށް ކ ރ މަށް 

 އެއްބަސްވެ އިޤްރާރ ވާންވާނެއެވެ.

ންމެ ޑިރެކްޓަރަކ ވެސް ކ ންފ ނީގެ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަން ކ ރެވޭ ކޮ )ނ(  
އެމީހަކ  ކ ރާވިޔަފާރިތަކާއި އާމްދަނީ ހޯދ މަށް ކ ރާ މަސައްކަތްތަކާއި އެމީހެއްގެ 
ޙިއްޞާ ހިމެނޭ ކ ންފ ނިތަކާިއ ފާރޓްނާރޝިޕްތަކާއި އެމީަހކ  އަދާކ ރާ 
ވަޒީފާތަކާއި އެމީހަކ  އެއްވެސް ކ ންފ ންގެ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ބޯޑ ގައި ހިމެނޭނަމަ 

ންވެސް މަޤާމެއް އަދާކ ރާނަމަ އެ މަޢ ލޫމާތ ، ެއމީހަކ  ބޯޑަށް ނ ވަތަ އެ ނޫ
ޢައްޔަނ ވ މަށްފަހ  ނ ަވތަ އިންތިާޚބ ވ މަށްފަހ  ބޭއްވޭ ފ ރަތަމަ ބޯޑ ގެ ޖަލްސާއަށް 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ޑިރެކްޓަރ ންގެ 
 މ ސާރައާއި ފީ 

ހާޒިރ ވ މ ގެ ފީ އަދި ކޮމިޓީ ޑިރެކްޓަރ ންނަށް ދެވޭ ބޯޑ  މ ސާރަ، ޖަލްސާއަށް  )ހ( 42
ނޑައަޅާ އަދި ބަދަލ  ކ ރެވޭނީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.  ފީ ކަ

ނޑައަޅާ އ ޞޫލެއްގެ  )ށ(   ކ ންފ ނީގެ ޑިރެކްޓަރ ންނަށް ތިރީގައިވާ ޢިނާޔަތްތައް ކަ
 މަތިން ދެވިދާނެއެވެ.

 ދަތ ރ  ފަތ ރ ގެ އެލަވެންސް .0
މީހަކަށް ޚާއްޞަ ފަންނެއް ލިބިގެންވ މާއެކ ،  ޑިރެކްޓަރ ންގެ ތެރެއިން .5

އޭމާ އެފަންނ ގެ ބޭނ ން ކ ންފ ނީގެ ވަކި ޚާއްޞަކަމަކާ ގ ޅިގެން 
 ހިފަންޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަމަްށޓަކަިއ ދޭ އެލަވަންސް.

އެހެން ޑިރެކްޓަރ ންނާ ތަފާތ ކޮށް އިތ ރ  މަސައްކަތެއް ވަކި  .3
 އެލަވަންސް. ޑިރެކްޓަރަކ  ކ ރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމާގ ޅޭ

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީއާއި ޢިނާޔްްތތައް ދެވޭނީ  )ނ(  
ނަޑއެޅޭ މ ސާރައެއްގެ އިތ ރ ންނެވެ.  ޑިރެކްޓަރ ންނަށް ދިނ މަށް ކަ



 

 

ޑިރެކްޓަރ ން އިސްތިއ ފާ 
 ދިނ މާއި ވަކިކ ރ ން 

ބޯޑ ގެ ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކަށްވެސް ބޯޑ ގެ ޑިރެކްޓަރ ކަމ ން  )ހ( 46
އިސްތިޢ ފާދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތ ްނ އިސްތިޢ ފާދޭނަމަ އިސްތިޢ ފާ އިސްތިޢ ފާ 
ހ ށަހަޅާނީ ކ ންފ ނީގެ ޗެއަރމަންއަށް އެޑްރެސްކޮށް ލިޔ މަކ ން ކ ންފ ނީގެ 
ބޯޑަށެވެ. އިސްތިޢ ފާގެ ލިޔ ން ޗެއާރމަންއަށް ލިބ މ ން އެ ޑިރެކްޓަރަކ  މަޤާމ ން 

 ވަކިވީއެވެ.

ޑިރެކްޓަރަކ  މި ގަވާއިދ ގައިވާގޮތ ގެ މަތީން މަޤާމ ން ަވކިނ ކ ރާނަމަ ބޯޑ ގެ  )ށ(  
ނ ވަތަ އިސްތިޢ ފާނ ދޭނަމަ ބޯޑ ގެ ޑިރެކްޓަރ ކަމ ގައި ދެމިހ ރެވޭނީ އެމީހަކ  

 ޢައްޔަންކ ރި މ އްދަތަށެވެ.

ނ ވަަތ ، ކ ންފ ނީގެ ބޯޑ ގެ ޑިރެކްޓަރަކ ، ކ ންފ ންޔަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެއްެޖނަމަ )ނ(  
ފ ންޏަށް ގެއްލ ނަާވފަދަ ޢަަމލެއްކޮށްފިނަމަ، ނ ވަތަ އެފަަދ ަޢމަލެއް ކ ރަން ކ ން

އ ޅެފިނަމަ، ނ ވަތަ ކ ރަން އ ޅޭނަމަ، ޔ ނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހ ގެ ޖަލްސާއެއްގައި 
ފާސްކ ރާ ޤަރާރަކ ން، އެ މެންބަރަކ  ކ ންފ ނީގެ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ބޯޑ ން 

 ވަކިކ ރެވިދާނެއެވެ. 

އެހެން ޑިރެކްޓަރ ން 
ކ ންފ ނިތަކ ގެ 

 ޑިރެކްޓަރ ކަން ކ ރ ން 

ކ ންފ ނީގެ ބޯޑ ގެ ޑިރެކްޓަރަކ  ކ ންފ ނީގެ ބޯޑ ގެ ޑިރެކްޓަރަކަްށ ހ ރެ އެހެން  )ހ( 47
ކ ންފ ންޏެއްގެ ބޯޑ ގެ ޑިރެކްޓަރ ަކން ކ ރ މަކީ މިގަވާއިދ  މަނާކ ރާ ކަމެއްނޫނެވެ. 

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ނަމަވެސް ކ ންފ ނީގެ ބޯޑ ެގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ހ ރެ 
ކ ންފ ނިންކ ރާ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ކ ރާ ނ ވަތަ ކ ންފ ންޏާ އެއްވެސް 
ވިޔަފާރިއެއްގައި ވާދަކ ރާ ކ ންފ ންޏެއްގެ ބޯޑ ގެ ޑިރެކްޓަރ ކަން 

 ކޮށްގެންނ ވާނެއެވެ.

ކ ންފ ނިން ވިޔަފާރީގެ މ ޢާމަލާތްކ ރާ އެހެން ކ ންފ ންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް،  )ށ(  
ކ ންފ ނީގެ ޑިރެކްޓަރެއް ހ ރިނަަމވެސް، ދެ ކ ންފ ނީެގ ދެމެދ ގައި އެ މ ޢާމަލާްތ 
ކ ރ މަށް އެއްވެސް ހ ރަހެއް ނެތެވެ. އަދި އެފަދަ ވިޔަފާރީގެ މ ޢާމަލާތް ކ ރ މަކަށް 
އެއްވެސް ހ ރަހެއް ނެތެވެ. އަދި އެފަދަ ވިޔަފާރީގެ މ ޢާމަލާތެއްގެ ފައިދާ އެ 

ވެސް ހ ރަހެއް ނެތެވެ. އެެހންަނމަވެސް އެފަދަ ޑިރެކްޓަރަކަށް ލިބ މަކަށް
 ޙާލަތެއްގައި އަންނަނިވި އ ޞޫލ ަތއް ހިނގާނެއެވެ.



 

 

ކ ންފ ނީގެ ޑިރެކްޓަރަކ ، ޭއނާ ޑިރެކްޓަރ ކަން ކ ރާ ެއހެން  .0
ކ ންފ ންޏަކާއެކ  ކ ންފ ނިން ެއއްބަސްވ މެއް ނ ވަތަ ވިޔަފާރިއެއް 

ފ ނީގެވެސް ކ ރ މަށް އ ޅޭކަން އެނގ މ ން، އޭނާއަކީ، އެކ ން
ޑިރެކްޓަރެއްކަން، އެވާހަކަ ދެެކވޭ ބޯޑ ގެ ޖަލްސާގައި ހާމަކ ރަން 
ވާނެއެވެ. އެކަން އޭނާއަށް އެނގ ނީ، ބޯޑ ގެ ޖަލްސާއެއްގައި ކަމ ގައި 
ނ ވާނަމަ، އެކަން ޗެއާރމަނަށް ފޮނ ވާ ސިޓީއަކ ން، ވީ އެންެމ 
 އަވަހަކަށް އަންގައި، ދެން އެންމެ އަވަހަކަށް ބާއްވާ ޯބޑ ގެ

 ޖަލްސާއެއްގައި އެކަން ހާމަކ ރަންވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ މަޤްޞަދައްޓަކައި، ކ ންފ ނީގެ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ތެރޭަގއި،  .5

ކ ންފ ނިން ވިޔަފާރީގެ މ ޢާމަލާތްތައް ހިންގާ އެހެން ކ ންފ ންޏެއްގެ 
ޑިރެކްޓަރެއް އެބަހ ރިކަން ކ ންފ ންޏަށް އެނގ މ ން، ބ ނެވިިދޔަ 

މެދ  ކ ންފ ނީގެ އެ ޑިރެކްޓަރ ގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ މ ޢާމަލާތާ
 މަސްލަޙަތެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭެނއެވެ.

ކ ންފ ނީގެ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ތެރޭަގއި ކ ންފ ނިން ވިޔަފާރީގ މ ޢާަމލާްތ  .3
ހިންގާ އެހެން ކ ންފ ންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއް އެބަހ ރިކަން އެނގ މ ން، 

އި ޑިރެކްޓަރ ންގެ ާޤނޫނީ އެމ ޢާމަލާތ ގެ ވާހަކަ ދެކެވޭ ބޯޑ ގެ ޖަލްސާގަ
ޢަދަދ  ހަމަވެއްޖެތޯ ބެލ މަށް، އެ ދެކ ންފ ނީގައިވެސް ހިމެޭނ 
ޑިރެކްޓަރެއް ނ ގ ނޭނެއެވެ. އަދި އެ ޖަލްސާގައި ނެގޭ ވޯޓ  ގ ނ މ ގައި 

 ވެސް، އެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ވޯޓެއް ނ ހިމެނޭނެއެވެ.

ބޯޑަށް ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ ބައްދަލ ވެ، ކ ންފ ނީގެ ޭބނ ންތަަކށްޓަކައި  )ހ( 48 ބޯޑ ގެ ޖަލްސާތައް 
ކ ންފ ނީގެ ކަންކަން ނިންމިާދނެއެވެ. އަދި އެޖަލްސާއެއް ކ ރިއަށްގެންދާނެ 

 އ ޞޫލ ތައްވެސް ބޯޑަށް ނިންމިާދނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި އެެހން އޮތް ކަމަށްވިޔަސް، އެއް އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާއިން،  )ށ(  
)ަހތަރެއް( ޖަްލސާ މަދ ވެގެން  4ޖަލްސާއާ ަހމައަށް ބޯޑ ގެ  އަނެއް އަހަރީ ޢާންމ 
 މާއްވަން ވާނެއެވެ.



 

 

)ދޭއް( ދ ވަހ ގެ ނޯޓިސް  5ބޯޑ ގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަންވާނީ މަދ ވެގެން ސާފ   )ހ( 46 ބޯޑ ގެ ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް 
 ދިނ މަށްފަހ އެވެ.

މައްސލައެއްގައި ބޯޑ ގެ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އަވަސް  )ށ(  
ދ ވަހ ގެ ނޯޓިސް ނ ދީ ބޯޑ ގެ  55މަޝްވަރާ ހޯދ މަށް ޭބނ ންވެއްެޖނަމަ، 

 ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ޗެއަރމަނަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

ބޯޑ ގެ ޖަލްސާއަކަށް 
 ޑިރެކްޓަރަކ  އެދ ން 

 ބޯޑ ގެ މެންބަރކ  އެދިއްެޖ ކޮންެމ ހިނދެއްގައި، ބޯޑ ގެ ޖަލްސާއެްއ މެނޭޖިންގ  21
 ޑިރެކްޓަރ ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ބޯޑ ގެ ޖަލްސާގެ 
 ރިޔާސަތ  

ބޯދ ގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތ  ބަލަހައްޓާނީ، ޗެއާރމަނެވެ. ޗެއާރމަނަށް   20
)ަފނަރަ( މިނިޓ   02ހާޒިރ ނ ވެވިއްޖެނަމަ، ޖަލްސާ ެފށ މަށް އޮތްގަޑީގެ ރިޔާސަތ  

ރިޔާސަތަށް  ފަހ ން، ޙާޟީރ ވެތިބި ޑިރެކްަޓރ ންގެ ތެރެއިން އެ ޖަލްސާގެ
 ޑިރެކްޓަރަކ  ހަމަޖައްސާނީއެވެ.

ބޯޑ ގެ ޖަލްސާގައި 
 ކަންކަން ނިންމާނެގޮތް 

، ބޯޑ ގެ ޖަލްސާގައެއްގައި މަޝްވަރާކ ރވޭ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ނިންމާނީ  25

ޙާޟިރ ވެތިބި ޑިރެކްޓަރ ންގެ ވޯޓ ގެ އަޣްލަބިއްޔަތ ންނެވެ. ވޯޓ  ދޭނީ އަތް 
އެއްވަރ  ވެއްޖެނަމަ ނިންމ މ ގެ ގޮތ ން ކާސްޓިންގ ވޯޓެްއ އ ފ ލައިގެންނެވެ. ވޯޓ  

 ޗެއާރމަނަށް ދެވިދާނެއެވެ.

ބޯޑ ގެ ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ 
 ޢަދަދ  

ބޯޑ ގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ، ކ ންފ ނީގެ ބޯޑ ގައި ހިމެނޭ ޑިރެކްޓަރ ންގެ  )ހ( 23
 އަޣްލަބިއްޔަތ  އެ ޖަލްސާއަށް ހާޟިރ ވ މ ންނެވެ. 

)ހަތެއް( ދ ވަހ ގެ މ އްދަތ  ދިނ މަށްފަހ ،  7ޢަދަދ  ހަމަނ ވެއްޖެނަމަ، ޤާނޫނީ  )ށ(  
ނޑައެޅޭ ދ ވަހަކަށް އެޖަލްސާ ފަސްކ ރެވިދާނެއެވެ. އެޖަލްސާއަށްވެސް ޤާނޫނީ  ކަ
ޢަދަދ  ހަމަނ ވެއްޖެނަމަ، ރަިޖސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްގެ ހ އްދައާއެކ ، އެ 

 އެ ޖަލްސާ ކ ރިއަށް ގެންދާނީއެވެ. ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރ ވެތިބި ޑިރެކްޓަރ ންނާއެކ 

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްއިން 
 ޖަލްސާ ބޭއްވ ން 

ބޯޑ ގެ ޖަލްސާ ބޭއްވ މަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ފަހަރ ގައާއި އަދި ކޮންމެހެން  )ހ( 24
ކ ންފ ނީގެ ކަމެއް ިނންމަންޖެހޭ ފަހަރ ގައާއި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްަޓރަށް ފެންަނ 



 

 

ރެންސިންގ ގެ ވަޞީލަތް ބޭނ ންކޮްށގެން ޖަލްސާ ޙާލަތްތަކ ގައި، ވީޑިއޯ ކޮންފަ
ބޭއްވިދާނެއެވެ. އަދި ސާރކިއ ލާގެ ޒަރިއްޔާއިންވެސް ބޯޑ ގެ ޤަރާރ ތައް 

 އެކަށައެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ނިްނމާ ކަންކަން  )ށ(  
، ކ ންފ ނީގެ ސެކްރެޓަރީ ސޮއެކ ރ މ ންޔައ މިއްޔާގައި ހިމަނައި، ޗެއާރމަނާއި 

 ޢާންމ  އ ޞޫލ ން ބޭއްވޭ ޖަލްާސއެކޭ، އެޖަލްސާ އެއްފަދަވާނެއެވެ.

ބޯޑ ގެ ހ ރިހާ ޖަލްސާއެއްގެވެސް ޔައ މިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެ   22 ޔައ މިއްޔާ 
ލާއެކ  ޔައ މިއްޔާގައި، ޖަލްސާގައި ހިނގާދިޔަ ކަންކަން، އެކަށިގެންވާ ތަފްޞީ

ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ. އެޔައ މިއްޔާ ޞައްޙަވާނީ އެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތ  
 ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތާިއ، ކ ންފ ނީެގ ސެކްރެޓަރީ ސޮއިކ ރ މ ންނެވެ.

ޔައ މިއްޔާއިން 
 އ ނިކ ރ ން 

އެޖަްލސާގެ ރިޔާސަތ  ، ބޯޑ ގެ ޖަލްސާއެއްގެ ޔައ މިއްޔާއިން އަންނަނިވި ކަންކަން  26
 ފަރާަތށް އ ނި ކ ރެވިދާނެއެވެ.ބެލެހެއްޓި 

 ޑިރެކްޓަރެއްގެ އަބ ރާބެހޭ ފަދަ އެއްޗެތި. )ހ(  

 ޔައ މިއްޔާގައި ހިމެނ ން މ ހިއްމ ނޫން އެއްޗެތި. )ށ(  

 ކ ންފ ނީގެ މަސްލަޙަތައް އ ނިކަން ލިބިދާފަދަ އެއްޗެތި  )ނ(  

ބޯޑ ގެ ޢާންމ  
ވާޖިބ ތަކާއި 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

ކ ންފ ންޏާބެހޭ ާޤނޫނާއި މި ގަާވއިދ ގެ ދަށ ން ކ ންފ ނީގެ ޢާންމ  ޖަލްސާއަކ ން   27
ކ ރ މަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި، ކ ންފ ނީގެ މަޤްޞަދ ތައް 
ޙާޞިލްކ ރ މަށްޓަކައި، ސީދާގޮތ ންނާއި ނ ސީދާގޮތ ްނ، ކ ރަންެޖހޭ އެންމެހައި 

ދި އެކަންކަން ކ ރ މ ގެ ބާރ  ކަންކަން ކ ރ މަކީ ބޯޑ ގެ ވާޖިބެކެވެ. އަ
ލިބިފައިވަނީވެސް ބޯޑަށެވެ. ކ ންފ ނީގެ ޢަންމ  ޖަލްސާއަކ ން ފާސްކ ރާ ޤަރާރަކ ން 
ބޯޑ ގެ ވާޖިބ ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކަށް ބަދަލ  ގެނެވިދާެނއެވެ. އެއީ، 
ނޑައެޅިގެން ޚިލާފ ނ ވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. އަދި  ކ ންފ ންޏާބެހޭ ޤާޫނނާ ކަ

ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ، އެ ބަދަލ  ގެނައ މ ގެ ކ ރިން ބޯޑ ން ކޮށްފައިވާ  އެފަދަ
 ކަމެއްގެ ޞައްޙަކަމަށް، ފަހ ން ގެނެވޭ ބަދަލަކ ން އަސަރެއް ނ ފޯރާނެއެވެ.



 

 

ބޯޑަށް ލިބިގެންވާ 
 ބާރ ތައް 

މިޤަވާޢިދ ގެ ދަށ ްނ ބޯޑަށް ދެވިަފއިވާ ޢާންމ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކަްށ ހ ރަސްނޭޅޭ   28
މަތިން، އަދި އެ މަސްއޫިލއްޔަތ ތައް އިތ ރަށް ހަރ ދަނާކ ރ މ ގެ ގޮތ ން، ގޮތ ގެ

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަކިވަކި ބާރ ތައް ބޯޑަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ކ ންފ ނި އ ފެއްދ މާއި، ރަޖިސްްޓރީ ކ ރ މާއި، ފ ޅާކ ރ މަށްޓަކައި ހިނގާ އެންމެހާ  )ހ(  
 ފައިސާއިން ދައްކައި، އަދާކ ރ ން. ޚަރަދ ، ކ ންފ ނީގެ ރައ ސްމާލ ގައިވާ

އެކިއެކި މ ދަލާއި، މިލްކިއްޔާތާއި، ޙައްޤާއި ތަކެތި ކ ންފ ންަޔށް ހޯދ މާއި،  )ށ(  
އެކަންކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދ  ކ ންފ ނިން ކ ރ މާއި، އެކަންކަމާ ގ ޅިެގން އެއްވެސް 

 ރަހ ނެއް ކ ރަންޖެހޭނަމަ، ކ ންފ ނީގެ މ ދަލ ން އެ ރަހ ނެއް ކ ރ ން.

ކ ންފ ނިން ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ވިޔަފާރީގެ މ ޢާމަލާތެއްގެ ސަބަބ ން ރަޙ ނ   )ނ(  
ބަހައްޓަންޖެޭހނަމަ، ކ ްނފ ނީގެ މ ދަލާއި ފައިސާއާއި، ކ ންފ ނީެގ ރައ ސްމާލ ގަ 

 ހ ރި ޙިއްޞާގެ ތެރެއިން ރަހ ނ ދިނ ން.

އެކި ބާވަތ ގެ  މާލީ މަރ ކަޒ ތަކ ގައި، ކ ންފ ނީގެ، އެކިއެކި ބޭނ ންތަކާއި )ރ(  
އެކައ ންޓްތައް ހ ޅ ވ މާއި، ހިްނގ މާއި، ބަންދ ކ ރ މާއި، އެފަދަ އެކައ ންޓްތަކާ 
ގ ޅޭ ލިޔެކިޔ ންތަކ ގައި ސޮއި ކ ރާނެ ފަރާތްތަކާއި، އެ އެކައ ންްޓތަކަށް ފައިސާ 
ލެވޭނެ ފަރާތްތަކާއި، އެ އެކައ ންޓްތަކ ން ފައިސާ ނެގޭނެ ފަރާތްަތކާއި، ޗެކާއި 

ނޑައެޅ ން.އެހެނިހެން   ލިޔ ންތައް ދޫކ ރެވޭެނ ފަރާތްތައް ކަ

ކ ންފ ނީގެ އެކި ކަންކަން ކ ރ މަށްޓަކައި، ވަކީލ ންނާިއ، ެއޖެންޓ ންނާިއ،  )ބ(  
ކ ންފ ނި ތަމްޞީކ  ކ ރާނެ ނ ވަތަ ކ ންފ ނީގެ ކަންކަން ކ ރާނެ މީހ ން ހޮވ މާއި، 

އ ޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ޢައްޔަންކ ރ މާއި، ވަކިކ ރ މާއި، އެމީސްމީހ ންނަށް ދޭންވާ 
 ދިނ ން.

ކ ންފ ނީގެ މަސްލަޙަތައްޓަކައި، އަމިއްލަ ޒިންމާއެއް، އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކ   )ޅ(  
އ ފ ލާ ވަގ ތެއްގައި، ެއ ޒިންާމއަކާ ގ ޅޭގޮތ ން ރަޙ ނެއް ދޭްނޖެހިއްޖެނަމަ، 

 ކ ންފ ނީގެ މ ދަލާއި ފައިސާއިން އެ ރަޙ ނެއް ދިނ ން.



 

 

ފައިސާ، އެކި ކަންަކމަށް އިންވެސްޓް ކ ރ މާއި، ޙިއްޞާގެ ގޮތ ްނ ކ ންފ ނީގެ  )ކ(  
ނ ވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގޮތ ން ކ ންފ ންޔާ ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތަކަށް ފަހ ން އަނބ ރާ 
ދައްކާގޮތައް ފައިސާ ދީގެން އެހީތެރިވެދިނ މާއި، އެކަންކަމާގ ޅޭ ހ ރިހާ 

 ން.ލިޔެކިޔ މެއް ތައްޔާރ ކ ރ މާއި، ދޫކ ރ މާއި ބަލައިގަތ 

ކ ންފ ނީގެ މަސްލަޙަތައްޓަކައި ބޭނ ންތެރިކަމަށް ެފންަނ އެންމެހާ  )އ(  
އެއްބަސްވ ންތަކ ގައި ބައިވެރިވ ާމއި، ކަމާގ ޅޭގޮތ ން ދޫކ ރަންޖެހޭ ލިޔެކިއ ންތައް 

 ދޫކ ރ މާއި، ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކ ރ ން.

ގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ތަކެތި ކ ންފ ނީގެ އެންމެހައި މ ދަލާއި، މިލްކިއްޔާތ  )ވ(  
 އިންޝ އަރ ކ ރ މާއި، އެކަމަށްަޓކައި ހިންގާ ހ ރިހާ ޚަރަދެއްގެ ޒިންމާ އ ފ ލ ން.

ކ ންފ ނީގެ ނަމ ގައި ދަޢ ވާ އ ފ ލ މާއި، ދަޢ ވާ ބަލައިގަތ މާިއ، ޝަރީޢަތ ގެ  )މ(  
ތަމްސީލ ކ ރ މާއި، މަޖިލިސްތަކ ގައާއި ތަޙްކީމްގެ މަޖިލިސްތަކ ގައި ކ ންފ ނި 

މިކަންކަމާ ގ ޅޭގޮތ ން ކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހާކަމެއް ކ ރ މާއި، ހިނގާ ހ ރިހާ ޚަރަދެއްގެ 
 ޒިންމާ އ ފ ލ ން.

ކ ންފ ންޔަށް ިލބެންވާ ޢާމްަދީނ ހޯދ މަށް މަސައްކަތް ކ ރ މާއި، ކ ންފ ންޔަށް  )ފ(  
ތް ަވރަކަށް ފައިސާ ދަރާފައިވާ ފަރާތްތަކ ން ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދ މާއި، ލިބެންއޮ

ހޯދައި، ިލބެން ނެތްބަިއ ބާިޠްލކ ރ މާއި، މިކަންކަމާ ގ ޅޭގޮތ ްނ ކ ރަންޖެހޭ 
 އެންމެހާ ކަންކަން ކ ރ ން.

ބޯޑ ން ކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހާ ކަމެއް ނ ވަތަ އެކަންކަމ ން ބައެއް ކ ރ ަމށް މެނޭޖިންގ  )ދ(  
 ޑިރެކްޓަރާ ޙަވާލ ކ ރ ން.

މަސްލަޙަތައްޓަކައި، ކ ންފ ނީގެ މ ދާ ވިއްކ މާއި، ރަހ ނ ކ ރ މާއި ކ ންފ ނީގެ  )ތ(  
އޭގެއިން އެނޫންވެސް ވިޔަފާރީގެ މ ޢާމަލާތްތައް ކ ރ މާއި، މިކަންކަމާ ގ ޅޭގޮތ ން 

 ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކ ރ ން.



 

 

އެކަން ކޮށް ކ ންފ ނީގެ ވަކި މަސައްކަތެއް ކ ރ މަށް ޙަވާލ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކ ން  )ލ(  
ނިންމިއިރ ، ކ ންފ ންޏަށް އެކަށީެގންވާ ފައިދާއެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، ެއކަމަށްޓަކައި، 
އެ ފައިދާއިން ބައެއް ނ ަވތަ އެަލވެންސެއް ނ ވަތަ ފީއެއް ދީ، އެއީ ކ ންފ ނީެގ 

 ޚަރަދ ގެ ތެރެއިން ހިނގާދިޔަ ކަމެއް ކަމ ގައި ބެލ ން.

ނ ކ ރ މާއި ވަކިކ ރ މާއި، އެމީހ ންގެ އ ޖޫރަ ކ ންފ ނީގެ މ ވައްޒަފ ން ޢައްޔަ )ގ(  
ނޑައަޅައި އ ޖޫރަ ދިނ ން.  ކަ

ކ ންފ ނީގެ މަޤްޞަދ ތަކ ގައި ަކނޑައެޅިގެން ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަމާއި، ސީދާ  )ޏ(  
ގޮތ ންނާއި ނ ސީދާ ގޮތ ްނ، އެ މަޤ ޞަދ ތަކާ ގ ޅިފައިވާ ކަންކަމާއި، އެ 

 އެންމެހައި ކަންކަން ކ ރ ން. މަޤ ޞަދ ތައް ޙާޞިލްވާނެކަމަށް ފެންނަ

ކ ންފ ނީގެ އެކިއެކި ޭބނ ންަތކަށާއި، ކ ންފ ނީެގ ޤާޫނނަށާިއ އެހެނިހެްނ  )ސ(  
ޤާނޫނ ތަކަށާިއ ގަވާއިދ ތަކަށް ަޢމަލ ކ ރ މަށްޓަކައި ހަދަންޖެޭހ ޑިރެކްޓަރ ންގެ 
ކޮމިޓީތަކާއި ކ ންފ ނީގެ އެހެިނހެން ކޮމިޓީތައް ހަދައި، ެއ ކޮމިޓީތަކ ގެ 

އްކަތްތައް އެކަށައަޅައި، ކޮމިޓީތަކާއި މަސައްކަތް ޙަވާލ ކޮށް، ކޮމިޓީތައް މަސަ
 ހިންގ ން.

 ބޯޑ ގައި ތިރީގައިވާ ކޮމިޓީތައް އެކ ލެވިފައި ހ ންނަންާވނެއެވެ.  26 ބޯޑ ގެ ކޮމެޓީތައް 

 ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ  )ހ(  

 ރެމިޔ މެރޭޝަން ކޮމިޓީ )ށ(  

 އޮޑިޓް ކޮމިޓީ )ނ(  

ކޮމެޓީތައް ބޯޑ ގެ 
އެކ ލެވިގެންވާ ގޮތާއި 

 ޒިންމާތައް 

ބޯޑ ގެ ކޮމިޓީ އެކ ލެވިގެންވާންާވނީ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ   61
ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑާ އެއްގޮތްވާގޮތ ގެ މަތީންނެވެ. އަިދ ކޮމިޓީތަކ ގެ 

 ޒިންމާއަކީވެސް އެކޯޑ ގައި ކަނޑައެޅިގެންވާ ޒިންމާތަކެވެ.

 ކ ންފ ނީގެ ޗެއާރމަނަކީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ އެވެ. )ހ( 60 ޗެއާރމަން 



 

 

ޗެއާރމަންގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތ  

ޗެއާރމަންގެ މަޤާމަކީ، ކ ންފ ީނގެ އެންމެ އިސް މަޤާމެވެ. ކ ންފ ނީގެ ޢާންމ   )ހ( 65
ޖަލްސާތަކާއި ބޯޑ ގެ ޖަލްސާތަކ ގެ ރިޔާސަތ  ބަލަހައްޓާނީ، ިމ ގަވާއިދ ގައި 

 އެހެންގޮތަކަށް ބ ނެވިފައިނ ވާނަަމ، ޗެއާރމަނެވެ.

ނޑައެޅ މާއި، ކ ންފ ނީގެ  )ށ(   މެނޭޖްމަންޓްގެ ލަފައާއެކ  ބޯޑ ގެ އެޖެންޑާ ކަ
މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލ ކ ރ މަށް ެއންމެ ފަހިވާނޭ ގޮތެއްގެ މަިތން ބޯޑ ގެ މަސައްކަތް 

ނޑ ތަކާ  ކ ރިއަށް ގެނދިއ މާއި، ކ ންފ ިނ ހިންގ މ ގެ އެންމެ ރަނގަޅ  މިންގަ
އެއްގޮތަށް ކ ންފ ިނ ހިންގ ަމްށ ބާރ އެޅ މާއި، ކ ންފ ނީެގ ޙިއްޞާދާރ ންނާއި 
މެނޭޖްމެންޓްގެ ގ ޅ ން ރަނގަޅ ގޮތ ގައި ދެމެހެއްޓ މާއި މެނޭޖްމަންްޓ 
ޙިއްޞާދާރ ންނަށް ޖަވާބ ދާރީ ކ ރ ވ މާއި ބޯޑާއި ކ ންފ ނީގެ މެނޭޖްމެންޓަގެ ގ ޅ ން 

އްޓ މާއި ޑިރެކްޓަރ ންގެ ބޯޑަށް ހ ަށހެޅޭ ކަންތައްތަކާއި ރަނގަޅ ގޮތ ގައި ދެމެހ 
މައްސަލަތައް ކ ންފ ންޏަށް އެންމެ މަޞްލަޙަތ  ބޮޑ ގޮތަކަށް އަދި ކ ންފ ންޏަްށ 
އެންމެ މަންފާ ބޮޑ  ގޮތަކަށް، ބޯޑ ގެ، ދައ ރ  އަދާކ ރ ވ މަށް ބާރ އަޅައި 

 ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.  އެކަންތައްތައް ކ ރ ވ ން ޗެއާރމަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކ ގެ

ޗެއާރމަން ވަކިކ ރ މާއި 
 އިސްތިޢ ފާ ދިނ ން 

ޗެއާރމަން އޭނާގެ މަޤާމ ން ިއސްތިއ ފާ ދޭން ބޭނ ންވެއްޖެނަަމ އިސްތިޢ ާފ   63
ހ ށަހަޅާނީ ލިޔ މަކ ން ޑީރެކްޓަރ ންގެ ބޯޑަށެވެ. އިސްތިޢ ފާގެ ލިޔ ން 

ޑިރެކްޓަރ ނ ވަތަ ކ ންފ ނީގެ ޑީރެކްޓަރ ންގެ ބޯޑަށް އެޑްރެސްކޮށް، މެނޭޖިންގ 
 ސެކްރެޓަރީއަށް ލިބ މ ން ޗެއާރމަން މަޤާމ ން ވަކިވި ކަމަށް ބެލެޭވނެއެވެ.

ކ ންފ ނީގެ މެނޭިޖންގ ޑިރެކްޓަރެއް ހ ންނަންާވނެއެވެ. މިގަވާއިދ ގެ  )ހ( 64 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ންމާވާންޖެހޭ، މަޤްޞަދަށްޓަކައި، މެނޭިޖންގ ޑިރެކްޓަރަކީ، ބޯޑ ގެ ކ ރިމަތީގައި ޒި

 އަދި ބޯޑ ގެ ނިންމ ންތައް ތަްނީފޛ ކ ރ މ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  އ ފ ލާ ފަރާތެވެ.

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢައްޔަންކޮށް، ވަކިކ ރާނީ  ޔ ނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހ ންނެވެ. )ށ(  

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ގެ 
 މ ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 

ނޑައަޅާނީ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ދޭންވާ   62 މ ސާރައާއި، ޢިނާޔަތްތައް ކަ
 ޔ ނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހ ންނެވެ.



 

 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 
ވަކިކ ރ މާއި އިސްތިއ ފާ 

 ދިނ ން 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އޭނާގެ މަޤާމ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރަނީ، ކ ންފ ނީެގ  )ހ( 66
ބޯޑަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މަސްލަޙަތައް އ ނިކަން ލިބޭގޮތަްށ ކަމަށް ޑިރެކްޓަރ ންގެ 

ނ ވަތަ އޭނާއަކީ، އޭނާގެ މަޤާމ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ މަށް އެކަށީގެންނ ާވ 
މީހެއްކަމަށް ޔ ނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ނ ަވތަ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ބޯޑަށް 

 ފެނިއްޖެނަމަ، އޭނާ މެނޭިޖންގ ޑިރެކްޓަރކަމ ން ވަކިކ ރެވިދާނެއެވެ.

ޓަރަށް އޭނާގެ މަޤާމ ން އިސްތިއ ފާ ދެވޭނީ ލިޔ މ ން އެކަން މެނޭޖިންގ ޑިރެކް )ށ(  
ޗެއާރމަނަށް އެޑްރެސްކޮށް ބޯޑަށް ހ ށަހެޅ މަށްފަހ ގައެވެ.  މިގޮތ ން މެނޭޖިންގ 
ޑިރެކްޓަރ އޭނާގެ މަޤާމ ން އިްސތިއ ފާ ދިނ މަްށ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ޯބޑަށް ނޯޓިސް 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ގެ  ދިނ މ ން، އެ ނޯޓިސްގެ މ އްދަތ  ހަމަވ މ ގެ ކ ރިން
 މަޤާމަށް މީހަކ  ހޯދައި އެ މަޤާމަށް އެމީހަކ  ޢައްޔަނ ކ ރަންވާނެއެވެ.

ބޯޑ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

 އަދާކ ރ ން 

މިގަވާއިދ ގެ ދަށ ން ބޯޑ ްނ ކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަމާއި ޯބޑަށް ދީފައިވާ   67
އެކ ގައި ނ ވަތަ އެއިން ބައެއް، ބޯޑ ން ފާސްކ ރާ ބާރ ތަކާއި އިޚްތިޔާރ ތައް 

 ޤަރާރެއްގެ ދަށ ން، މެނޭޖިންގ ިޑރެކްޓަރަކާ ޙަވާލ  ކ ރެވިދާނެއެވެ.

ކ ންފ ނީގެ ބޭނ ންތަކަްށޓަކައި، ކ ންފ ނީގެ ސިއްކައެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.  )ހ( 68 ސިއްކަ 
ނޑައަޅާނީ  ކ ންފ ނީގެ ބޯޑ ންނެވެ.  ކ ންފ ނީގެ ސިއްކަ ކަ

 ކ ންފ ނީގެ ސިއްކަ ބޭނ ންކ ރަންާވނީ، ބޯޑ ގެ ހ އްދައާއި އެކ ގައެވެ. )ށ(  

ފައިދާއިން 
ޙިއްޞާއަކަށްޖެހޭ 

 މިންވަރ  

ކ ންފ ނީގެ ވިޔަފާރިން ކ ންފ ންޏަށް ލިބޭ ފައިދާ ބަހާނީ، ކ ންފ ންޏާ ބެހޭ   66
ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދ ގައިވާ އ ޞޫލ ތަކ ގެ މަތިްނ، ކ ންފ ނީެގ ޙިއްޞާގެ 

މާލ ގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ޙިއްޞާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ރައ ސް
 މެންބަރ ން ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތ ންނެވެ.

ކ ންފ ނީގެ މާލީ ޙާލަތ  އެކަމަށް މަގ ފަހިކ ރާކަމަށް ބޯޑަށް ފެނިއްޖެނަމަ،   71 ވަގ ތީ ފައިދާ ބެހ ން 
ެބހ މ ގެ ކ ރިންވެސް ަވގ ތީ ފައިދާގެ ކ ންފ ނީގެ ފައިދާ ާމލީ އަހަރ  ނިމިގެން 

 ނަމ ގައި ކ ންފ ނީގެ ފައިދާ މެްނބަރ ންނަށް ބެހިދާނެއެވެ.



 

 

ޙިއްޞާގެ އަގ  
ނ ދައްކާވާނަމަ ފައިދާ 

 ނ ލިބ ން 

ޙިއްޞާއެއްގެ އަގ ގެ ތެރެއިން ފައިސާއެއް ކ ންފ ންޏަށް ނ ދެއްކި ވާނަމަ، ނ ވަަތ   70
ފައިސާއެއް ކ ންފ ންޏަށް ދައްކަންޖެހި  ޙިއްޞާއަކާ ގ ޅޭގޮތ ން އެހެން އެއްވެސް

އެކަމަކ  ނ ދައްކާ ވާނަމަ، އެފައިސާ ނ ދައްކާވަނިކޮށް، ކ ންފ ނިން ބަާހ 
ފައިދާއިން ބައެއް އެ ޙިއްޞާއެއް މިލްކ ވެގެންވާ ފަރާތައް ދިނ މަީކ، ކ ންފ ންޏަށް 

ވަރ ން، ލާޒިމ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެ ޙިއްޞާއަކަށްޖެހޭ ކ ންފ ނީގެ ފައިދާގެ މިން
އެ ޙިއްޞާއާ ގ ޅޭގޮތ ން ކ ންފ ންޏަށް ލިެބންވާ ފައިސާ ހޯދ މ ގެ ބާރ ވެސް 

 ކ ންފ ންޏަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ކ ންފ ނީގެ އެންމެހައި ހިސާބ ތަްއ، ކ ންފ ންޏާބެހޭ ޤާނޫނ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ( 75 ހިސާބ ތައް ބެލެހެއްޓ ން 
 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.ގޮތ ގެ މަތިން، ކ ންފ ނިން ލިޔެ، 

ކ ންފ ނީގެ ހިސާބ ތައް، ޑިރެކްަޓރ ނަ ބަލަން ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ، ފެންނަ ގޮތަްށ،  )ށ(  
 ކ ންފ ނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އޮފީހ ގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ޙިސާބ ތައް، ބޯޑ ްނ ކ ންފ ންޏާ ބެޭހ ޤާނޫނ ގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި   73 ހިސާބ ތައް ފާސްކ ރ ން 
ފާސްކޮށް، އަހަރީ ޢާންމ  ޖަްލސާއަށް ހ ށަހަޅައި، ފާސްކ ރަންާވނެއެވެ. އަހަރީ 
ޢަންމ  ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް ފޮނ ވާއިރ ، އެ ހިސާބ ތައްވެސް މެންބަރ ންަންށ 

 ފޮނ ވަންވާނެއެވެ.

ންފ ީނގެ އޮޑިޓަރ ން ކ ންފ ނީގެ ހ ރިހާ ހިސާބ ތަކެއް، އަހަރަކ  އެއްފަހަރ ، ކ  )ހ( 74 އޮޑިޓް ކ ރ ން 
ލައްވާ އޮޑިޓްކޮށް، އޮޑިޓަރ ންގެ ރިޕޯޓާއެކ  ކ ންފ ންޏާބެހޭ ޤާނޫނ ގައިވާ ގޮތ ގެ 

 މަތިން، އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާައށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރ ންގެ ރިޕޯޓ ގައި ކ ންފ ންޏާބެޭހ  )ށ(  
 ރިޕޯޓ ގައި ހ ންަނންވާނެކަމަށްބ ނާ މަޢ ލޫމާތ  ހިަމނަން ވާނެއެވެ.ޤާނޫނ ގައި އެ 

ފާސްކޮށްފައިވާ 
ހިސާބ ތައް 

 ރަނގަޅ ކަމަށް ބެލ ން 

ކ ންފ ނީގެ ޢާންމ  ޖަލްސާއަކ ްނ ފާސްކޮށްފައިވާ ކ ންފ ނީގެ ޮއޑިޓްކޮށްފައިވާ   72
ހިސާބ ތައް އެއީ ރަނގަޅ  ިހސާބ ތަކެއް ކަމ ގައި ބެލޭނެއެވެ. އެހިސާބ ތައް 

)ތިނެއް( މަސްދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކ ރެވޭ ކ ށެއް، ކ ންފ ނީެގ  3ފާސްކ ރާތާ 



 

 

، ކ ން އަލ ން ފާސްކ ރ މ ންބޯޑ ން އިޞްލާޙ ކޮށް، ޢަްނމ  ޖަލްސާއަ

 އެހިސާބ ތަކަކީ، އަނެއްކާވެސް ރަނގަޅ  ހިސާބ ތަކެއް ކަމ ގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ޝަރ ޢީ ކޯޓ ތަކަށް ނ ވަތަ ަރޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްއަށް، ކ ންފ ިނ   76 އ ވާލ ން 
 އ ވާލ މަށް ނ ވަތަ ކ ންފ ނި އ ވާލ މ ގެ މަސައްކަތް ފެށ މަށް ލިބިފައިވާ ބާރ ގެ 
އިތ ރ ން، ކ ންފ ނި އ ވާލެވޭީނ، ކ ންފ ނި އ ވާލ މަށް ޔ ނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހ ގެ 

 ޤަރާރަކ ންނެވެ.

ލިކ އިޑޭޓަރަކ  
 ޢައްޔަންކ ރ ން 

ކ ންފ ނި އ ވާލ މަްށ، ޢާންމ  ަޖލްސާގެ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކ ން ފާސްކ ރ މާއެކ ،  )ހ( 77
ކިބައިގައި، ކ ންފ ންޏާބެޭހ ލިކ އިޑޭޓަރެއް ޢައްޔަނ ކ ރަންވާނެއެވެ. އޭނާގެ 
 ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކ ރާ ޝަރ ޠ ަތއް ހ ންނަންވާނެއެވެ.

ލިކ އިޑޭޓަރަކަށް ޢައްޔަނ ކ ރާމީހާ، ކ ންފ ންޏާބެހޭ ާޤނޫނ ަގއި، ކ ންފ ނި  )ށ(  
 އ ވާލ މަށް ލިކ އިޑޭޓަރ ކ ރަންޖެހޭކަމަށް ބ ނާ ހ ރިހާކަމެއް ކ ރަންާވނެއެވެ.

ވަކިވ މާއި އެހެން ލިކ އިޑޭޓަރެއް ޢައްޔަނ ކ ރ މ ގެ ބާރ ، ލިކ އިޑޭޓަރ   )ނ(  
 ކ ންފ ންޏާބެހޭ ޤާޫނނ ގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި، ކ ންފ ންޏަށް ލިބިެގްނވެއެވެ.

ނޯޓިސްދިނ ން 
 ފ ރިހަމަވ ން 

ކ ންފ ންޏަށް ނޯޓިހެއް ލިބިއްެޖކަމަށް ބެލ މ ގައާއި، ކ ންފ ިނން ނޯޓިހެްއ   78
ނޑަކާ ދީފިކަމަށް ބެލ މ ގަިއ، ތިރީ ނޑ ތަކ ން، އެ ޙާލަތަކާގ ޅޭ މިންގަ ގައިވާ މިންގަ

އެއްގޮތަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ން، އެ ނޯޓިހެއް ކ ންފ ންޏަށް ލިބިއްޖެަކމަށް ނ ވަަތ 
 ކ ންފ ނިން އެ ނޯޓިހެއް ދީފިކަަމްށ ބެލޭނެއެވެ.

އެއްވެސްކަމަކާ ގ ޅިގެން ކ ންފ ންޏަށް ދެވޭ ނޯޓިސް، ކ ންފ ީނގެ ރަޖިސްޓްރީ  )ހ(  
ނ ވަތަ ކ ންފ ނީގެ ކަމާބެހޭ ، ކޮށްފައިވާ އޮފީހަށް ޕޯސްޓްގެ ޒަރީޢާއިން ލިބ މ ން

މ ވައްޒަފަކ  ލިޔ މ ން އެ ޯނޓިހާ ޙަވާލ ވ މ ން، ކ ންފ ންަޏށް އެނޯޓިސް 
 ލިބިއްޖެކަމ ގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ހޭ ކ ންފ ނީގެ ވަކި މެންބަރަކަށް ނ ވަތަ މެންބަރ ންގެ ތެރެއިން ބަަޔކަށް ދޭންޖެ )ށ(  
ނޯޓިސްތައް ޕޯސްޓްގެ ޒަރީޢާއިން ފޮނ ވ މ ން އެ ނޯޓީސް ދެވ ނީ ކަމ ގައި 



 

 

ބެލެވޭނެއެވެ. ނ ވަރަ ޭއނާއަށް ރައްދ ކޮށް، ރައްދ ވެއްޖެކަމ ގެ ިލޔ ން ހޯދ މ ން 
 އެ ނޯޓިސް ދެވ ނީ ކަމ ގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ނ ކ ންަނ ޢާންމ ކޮށް ހ ރިހާ މެްނބަރ ންނަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގ ްނތައް  )ނ(  
)ތިނެއް(  3)އެކެއް( ނޫހ ގައި ވިދިވިދިގެން  0ދ ވަހ  ނޫސްތަކ ގެ ތެރެއިން 

 3ދ ވަހ  ޝާއިޢ ކޮށް ވޮއިސް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދ ވެރިކޮށް ވިދިވިދިގެން 
 3)ތިނެއް( ދ ވަހ  އިޢ ާލނ ކޮށް، ައދި ކ ންފ ނީގެ ވެބްސައިޓގައި ވިދިވިދިގެން 

 އެންގ ނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.، ދ ވަހ  ޝާއިޢ  ކ ރ މ ން

ކ ންފ ނީގެ ޗެއާރމަނާއި، މެނޭިޖންގ ޑިރެކްޓަރާއ ، އެހެން ޑިރެކްޓަރ ންނާއި،  )ހ( 76 ސިއްރ  ހިފެހެއްޓ ން 
ކ ންފ ނީގެ ހ ރިހާ ފަންތިތަކެއްގައި މަސައްކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ންނަނާއި ކ ންފ ނީގެ 

އްވެސް، ކ ންފ ްނޏާއެކ  އޮންނަ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލ ކ ރެވޭ އެހެން ފަރާތްތަ
ގ ޅ މ ގެ ސަބަބ ން، އެމީހ ންނަށް އެނގި، ހާމަވާ މަޢ ލޫމާތ ، ތިމާ އަދާކ ރަންޖެހޭ 
ވަޒީފާގެ ގޮތ ން، ޮކންމެހެން ައްނގަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ައންގާ އެންގ ން ފިޔަވައި، 

 އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެންނ ވާނެއެވެ.

ކަންކަމަކީ ސިއްރ ވެރިކަމާއެކ  ހިފެހެއްޓިގެންވާ ކަްނކަން ކަމ ގައި ކ ންފ ނީގެ  )ށ(  
ހެދ މަށްޓަކައި، ކ ންފ ނީގެ މަސްލަޙަތ ތައް ޙިމާޔަތްކ ރ މާއި ސިއްރ  
 ހިފެހެއްޓ މާއިބެހޭ އ ޫޞލ ތަކެއް ބޯޑ ން އެކަށައަޅައި، ތަންފީޛ  ކ ރަންވާނެއެވެ.

އަސާސީ ޤަވާޢިދާއި 
ހިންގާ ޤަވާޢިދ  
 ން އިޞްލާޙ ކ ރ  

ކ ންފ ންޏާބެހޭ ާޤނޫނ ގައިވާ ޮގތ ގެމަތިން، ކ ންފ ނީގެ ާޢންމ  ޖަލްސާއަކ ން   81
ފާސްކ ރާ ޤަރާރަކ ން، ކ ންފ ނީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދާއި ހިންގާ ޤަވާޢިދަްށ 

 ބަދަލ ގެނެވިދާނެއެވެ.

މަޖިލީހ ްނ ފާސްކޮށް، މިގަވާއިދަށް ޢަމަލ ކ ރަން ަފށާނީ ޔ ނިވަރިޓީގެ   80 މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލ ކ ރ ން 
ޔ ނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ނ ވަތަ ވެބްސައިޓ ގައި ޝާޢިއ ކ ރާ ދ ވަހ ން 

 ފެށިގެންނެވެ.



 

 

ން ޢަމަލ ކ ރަމިޤަވާޢިދަށް 
 ފެށ ން 

58 މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލ ކ ރަން ަފާށނީ މި ޤަވާޢިދ  ސަރ ކާރ ގެ ގެޒެޓްގައި ނ ވަތަ   
ގެޒެޓ ގައި ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ 

 ފެށިގެންނެވެ.
 

 :ފާސްކ ރެވ ނ  ތާރީޚް 
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